Middelfart tennisklub
Bestyrelsesmøde den 07-02-2014.
1. Generalforsamling:
Klubbens generalforsamling afholdes i klubhuset den 23-03-2014 kl. 10.00
Polle sørger for at dagsorden kommer i Melfar poster og på klubbens hjemmeside, senest
den 05-03-2014. Indleveres til Melfar posten den 03-03-2014.
Efter klubbens vedtægter er der to bestyrelsesmedlemmer på valg.
Derudover har Bjarne Hansen meddelt bestyrelsen, at han ikke ønsker at fortsætte i
bestyrelsen, da han ikke kommer til at spille tennis mere (helbredet kan ikke holde til det
mere).
Generalforsamlingen skal derfor beslutte om bestyrelsessuppleanten skal indtræde i
bestyrelsen for et år, eller om der skal vælger et nyt bestyrelsesmedlem for et år, i stedet for
Bjarne Hansen.
Bestyrelsen har godkendt klubbens budget, og vil komme med et justeringsforslag, i forhold
til en mindre kontingentændring/justering.
Derudover vil Polle i sin formandsberetning komme med bestyrelsens fremtidsvision for de
kommende år, og dermed appellerer til alle klubbens medlemmer om at yde en indsats, og
eventuel melde sig til, i forhold til følgende:
A.
B.
C.
D.

Ungdomsudvalg
Jubilæumsudvalg
Eventudvalg
Træner (Marianne er tilmeldt træner kursus)

2. Baneklargøring:
Baneklargøring bliver onsdag den 16-04-2014 med start kl. 9.00, der vil igen i år blive
grillet pølser kl. ca. 13.00.
3. Standerhejsning:
Standerhejsning bliver lørdag den 03-05-2014 kl. 10.00
Efter standerhejsning vil der efterfølgende blive afholdt tennissportens dag, hvor bestyrelsen
håber at Jens Erik vil stå til rådighed for borgere, der ønsker at finde ud af hvad tennis er og
kan tilbyde.
Polle sørger for at der kommer en artikel i Melfar posten onsdag den 30-04-2014.
4. Klubmesterskab:
Klubmesterskabet vil blive afholdt på samme måde som sidste år.
Start med en kvalifikationsrunde lørdag den 21-06-2014 (single) og for double søndag den
22-06-2014.
Derudover håber bestyrelsen, at der er mange damer, som vil spille klubmesterskab, så der
også kan afvikles et klubmesterskab for dem. Kampene vil også blive spillet på førnævnte
datoer.

Derefter vil der blive spillet i en a og b række, alt efter om du har vundet eller tabt første
kamp.
Disse kampe afholdes efter sommerferien med start den 13-08-2014.
Der vil komme en spilleplan sener.
Finaler spilles den 06-09-2014.
Spilleudvalg vil blive Per og Tommy.
I år vil der kun være gratis bold til finalerne den 06-09-2014.
5. Voksen introduktion:
Voksen-introduktion vil blive i juni måned.
Bestyrelsen håber at Jens Erik igen vil stå til rådighed.
6. Grill fest og social double turnering:
Social double turnering for voksne, vil blive afholdt lørdag den 23-08-2014 med start kl.
13.00
Grill festen bliver derefter afholdt lørdag den 23-08-2014 med start kl. 18.00
7. Træning:
Klubbens trænerudvalg består af Per og Polle.
Der arbejdes på at få både junior og senior træning i år.
8. Vanding og vedligehold af baner:
Bestyrelsen har besluttet at Egon Duedahl er formand for:
• Vedligehold af banerne generelt samt vandingsanlæg.
Derudover har bestyrelsen besluttet at Egon arbejder med at optimere vandingsanlægget.
9. Ældreklub:
Bestyrelsen har vedtaget at ældreklubbens primære opgave er at vedligeholde klubbens
baner og anlæg. Bestyrelsen vil senere komme med de opgaver, som bestyrelsen ønsker
udført.
Jørgen Elmkjær er formand for ældreklubben.
Polle bestiller grus til baneklargøring.
Polle undersøger, hvem der skal beskære træer ved hegn uden for klubbens hegn og
beskæring af stort træ ved indkørsel.
10. Forsikring:
Bestyrelsen mener at der skal ses på klubbens forsikringer, så de bliver mere tidssvarende.
Det vil Egon Duedahl sørge for.
11. Boldmaskine:
Der er stadig problemer med boldmaskinen. Det ser Polle på.
12. Sponsorer:
Bestyrelsen har vedtaget at vore sponsorer skal have et fordelagtigt tilbud, i form af også at
komme på klubbens hjemme side. Det vil sige at de vil blive tilbudt, at de stadig skal betale
1500 kr. for at være på sponsorskiltet, som grundsponsorat, og hvis de ønsker at komme på
klubbens hjemmeside koster det yderligere 500 kr.

Det er også muligt at være sponsorer, som Sparekassen, Sportsmaster og FTZ gør, at være
sponsorer for specielle formål.
Polle vil kontakte vore sponsorer her i foråret.
13. Hjertestarter kursus:
Hjertestarter kursus vil blive afholdt den 22-05-2014 fra kl. 15.00 til 18.00 - max 12
personer.
Bestyrelsen håber at se så mange nye kursister som muligt, også ikke medlemmer.
14. Hædrer af idrætsfolk:
Hædrer af idrætsfolk vil ske den 12-03-2014 kl.19.00
Polle vil kontakte vore to medlemmer, der henholdsvis er blevet Danmarks mestre i single
og double for juniorer 2013.
15. Minitennis:
Der spilles stadig minitennis for seniorer i Multisalen Vestre skole kl. 10.00 til 12.00. Sidste
gang er den lørdag den 12-04-2014. Du er stadig velkommen til at komme og prøve.
Næste års minitennis starter lørdag den 01-11-2014 samme tidspunkt.
16. Bogholder:
Steen Gammelby fortsætter som bogholder.
17. Web-Master:
Mette Dall fortsætter som Web-Master.
18. Bestyrelsesmøde:
Næste bestyrelsesmøde, Polle finder en dato.

