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ITK bestyrelsesmøde onsdag den 17. oktober 2018 
 

Deltagere 
Finn, Leif, René, Kim, Jens Jørgen og Kurt 

 

Referat 
Fra Bestyrelsesmøde 26. september: godkendt 

 

Formanden og kommende aktiviteter 
Standernedtagning den 28. oktober:  

- vi mødes alle kl. 8:30 for at gøre klar. Jens Jørgen køber morgenbrød (tjek Rosa for mængde), Kurt 

køber våde varer.  

Julefest:  

- Der er lavet aftale med Jörg om indkøb og tilberedning af menuen. Gurli står for risalamente. 

- Kurt taler med Michella om køkkenhjælp. Kurt køber gaver til 4 lotterier til Max 1.200 kr., samt vin 

- Dorte er ansvarlig for borddækning og Leif køber småkager mm. 

Rengøringsdagen:  

- Ikke mange har tilmeldt sig, så Leif sender ny indbydelse hvor der kan tilmeldes specifikke opgaver, 

samt at der kan medbringes en gulvspand mm.  

- Finn taler med Søren om rengøringsmidler og klude.  

- Hovedrengøring er bestilt til uge 46 – forsøger at få den ændret til uge 47.  

Den ugentlige rengøring er ikke tilfredsstillende, der bør strammes op. Ligeledes skal der også en påtale til 

spillere, at de skal være bedre til at banke grus af skoene og at tennissko er forbudt i baderum. 

 

Leif 
Formuen er på kr. 187.000,- og medlemstallet er fortsat 176 

 

Jens Jørgen 
Deltagelse i mandagstræningen er for nedadgående. 

Til næste sæson skal der tænkes nyt for at få øget aktivitetsniveauet og der vil blive indkaldt til spillermøde 
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Kim 
Juniorer startet inde i Brøndby med 7 deltagere.  

Flere forældre har udtrykt ønske om at der bliver udviklet nogle flyers eller noget der kan deles ud, for at 

annoncere noget mere. Der rettes henvendelse til DGI, om de kan hjælpe med materiale. 

 

Kurt 
Fra møde i Idrætsrådet 10. oktober var der heller ikke nyt om Lys, indskrænkning af baner grundet letbane 
eller Paddle Tennis. Omkring vores brev med forslag om møde blev det oplyst, at der 11. oktober skulle 
afholdes møde hvor vore ting også ville blive drøftet og herefter vil Kommunen indkalde til møde. 

 

Andet 
- Vi skal gøre noget for vores klubhus. Medlemmer indkaldes til Søndag den 18. november 10 – 13 

med efterfølgende let anretning.  
- Alle rum skal gennemgås, med total oprydning og udsmidning. Hovedrengøring bestilles af Finn 

o Oprydning og udsmid: depotrum, teknikrum, Køkken, Køkkendepot, klublokale 
- Til kommende møde skal Bestyrelsens sammensætning og ønsker tages op.  

-  

Næste møde 
- Bestyrelsesmøde 30. november kl. 18. Regina, Manuella og Tommy inviteres bed grundet deres 

ekstraordinære indsats i årets løb. 

 

Venlig hilsen 

 

Kurt Andersen 

 

 


