Middelfart Tennisklub
Bestyrelsesmøde 12-11-2013

1. Bane lukning:
Fra og med 08-11-2013 er klubbens baner lukket ned for vinteren.
2. Storm skade.
Klubben er ramt af stormskade, endehegnet på bane 1, ud mod Kongebrovej er bøjet ud mod
Kongebrovej og skal laves. Håndværker er bestilt.
3. Vanding af baner:
Bestyrelsen har besluttet at arbejde med en ny måde til vanding af baner. Det fungerer stadig
ikke som ønsket. Derudover har klubben fået en temmelig stor vand regning, som skal
reduceres betragtelig fremover.
4. Mini tennis.
Nu er mini tennis startet, hver lørdag fra 10.00 til 12.00 i multisalen vestre skole. Alle er
velkommen til en prøve time. Vi spiller fra lørdag 02-11-2013 til lørdag 12-04-2014. Det
koster 600 kr.
Polle undersøger om der er tilslutning til at søge om at spille i skoleferien.
”Foreningens benyttelse i skoleferier er aflyst. Hvis foreningen vil benytte lokalet i en ferie,
skal I sende en mailforespørgsel. - husk en ferie har 2 weekender”.

Aflysning i skole ferie:
Lørdag den 21-12-2013
Lørdag den 28-12-2013
Lørdag den 04-01-2014
Lørdag den 22-02-2014
Lørdag den 01-03-2014

Undtagelser/Aflysninger:lørdag 18.01.14 => lørdag 18.01.14
lørdag 22.02.14 => lørdag 22.02.14
lørdag 01.03.14 => lørdag 01.03.14
lørdag 08.03.14 => lørdag 08.03.14
lørdag 05.04.14 => lørdag 05.04.14

5. Indendørs tennis hal i Middelfart kommune:
Samarbejde med Jens Erik og FTU omkring en tennis hal.
Jens Erik mener, som bestyrelsen gør, at vi er forpligtiget til at give børnene og de unge de
bedste mulighed for at spille tennis hele året i kommunen. Jens Eriks mener samtidig, at det
er meget vigtigt at kommunen har elitesport, som en politik.
Vi har derfor i bestyrelsen for Middelfart Tennisklub drøftet vores engagement i
bestræbelserne på at få etableret en tennishal i Middelfart.
Bestyrelsen tror ikke på ideen på nuværende tidspunkt, men måske om 10-15 år. Bestyrelsen
har derfor besluttet, at vi ikke ønsker at deltage i udvalget omkring dette projekt på
nuværende tidspunkt, men måske engang senere. Vi ser selvfølgelig positivt på udvalgets
bestræbelser på at skaffe en tennishal og håber at vi på anden måde kan være behjælpelige.
Bestyrelse har besluttet, at bruge energi, tid og udvikling af børn og unge samt senior tennis
på anden vis.
Jens Erik har efterfølgende meddelt bestyrelsen, at han gerne fortsætter med arbejdet. Det er
bestyrelse holdning, at det støtter klubben.

6. Nytårskur/årets første bestyrelsesmøde:
Traditionen tro, afholder bestyrelsen nytårskur den 31-01-2014. Bestyrelsen betaler
selvfølgelig, som altid selv.
Nytårskuren starter, som altid, med et kort bestyrelsesmøde, som optakt til det nyt tennis år.

7. Generalforsamling 2014:
Det er besluttet at generalforsamlingen 2014 afholdes den 23-03 2014 i klubhuset kl. 10.00.

Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et godt nyt år.

