Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 30. august kl. 20.30
Deltagere: Morten Rikard (referent), Carl Gustav, Hanne Lindblad, Rasmus Heise

1. Nyt Tennisanlæg
Vordingborg Kommune har d. 23/8-2022 skrevet til klubben: "Vi har nu fået opmålt området
for det nye tennisanlæg, og afklaret planen for anlæggelsen politisk. Der er plads til det i
helhedsplanen optegnede anlæg, men desværre ikke til udvidelsesmuligheden med en tredje
tennisbane på sigt. Vordingborg Kommune har derfor besluttet at anlægge én padelbane, én
tennisbane, klargøring af nummer to tennisbane samt en støjmur. Alt sammen afhængig af, at det
kan holdes inden for budgettet på 1,7 mio. kr."
Dialog om baner og placering. Det er blevet oplyst at en støjmur vil koste 350.000 kr.
Der er enighed om, at klubben ønsker at bruge alle de 1,7 mio. på anlæg af baner, og så vidt
det er muligt undgå udgiften på 350.000 til en støjmur. Vi har tidligere været i dialog med
kommunen om, at hvis man flytter tennisbanerne op ved siden af padelbanen, så vil en
støjmur muligvis ikke være nødvendig.
Beslutning: Bestyrelsen skriver til kommunen, at Møn Tennisklub ønsker at flytte
tennisbanerne op ved siden af padelbanen for at undgå udgiften til en støjmur.
2. De gamle baner bevares
Kommunen skriver yderligere i sin mail: "På sigt må en yderligere udvidelse af tennisanlæg på
området, ske ved omlægning af de gamle tennisbaner. Vordingborg Kommune vil arbejde på, at Møn
Tennisklub kan overtage brugsretten og driftsforpligtelserne på de to gamle tennisbaner".
Det har været en vigtig prioritet for tennisklubben at beholde de gamle baner.
Vi er derfor glade for denne besked.

3. Skoletennis
Møn Tennisklub har i disse uger besøg af 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse og 4. klasse fra
Stege Skole. Erling er træner og Morten fra bestyrelsen er hjælpetræner. Vi har holdt første
skoletennisdag for tre klasser, med 2x2 lektioner, fra 9.50 til 13.30. Det er gået over al
forventning, med glade børn og lærere, og forhåbentlig nye medlemmer. Klubben søger
"Åben skole- og dagsinstitutionspuljen" til at dække udgifterne til træner, udstyr mv.

4. Ny formand og kasserer
Erik har valgt at trække sig som formand og træder ud af bestyrelsen pga. manglende tid.
Samtidig har Marianne også valgt at træde ud af bestyrelsen.
I flere år var det Erik og Marianne som alene drev tennisklubben. Erik har udover arbejdet
som formand været fungerende træner, Marianne har været kasserer, de har afholdt
Tennissportens Dag, de har fået lavet hjemmesiden med booking, de har søgt støtte og
sponsorater, skaffet udviklingsaftaler med DTF, som bl.a. indeholdt gratis ketchere til nye
juniorer osv.
Bestyrelsen takker Erik og Marianne for deres store arbejde for klubben.
Bestyrelsen vælger som ny formand Morten Rikard, som dermed stopper som kasserer.
Bestyrelsen vælger som ny kasserer Rasmus Heise.
5. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til d. 26. september kl.20.30

Referent

__________________________
Morten Rikard

