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ITK Bestyrelsesmøde 30. Juni 2021

Deltagere
René, Lissie, Lykke, Manuela, Michael og Kurt

Dagorden
1. Bestyrelsesarbejde, kommunikation og beslutninger
2. Padel Projekt
3. .Generalforsamling
4. Bordet rundt
5. Eventuelt.

Referat
1. Bestyrelsesarbejde, kommunikation og beslutninger
Bestyrelsens arbejde og samarbejde blev drøftet. Konklusionen er, at vi skal være mere
opmærksomme på et tæt samarbejde omkring beslutninger og information bestyrelsen
imellem.

2. Padel Projekt
Kommunen har vedtaget budget, hvori der er penge til 2 Padel Tennis baner. Bestyrelsen
har besluttet, at ITK vil lægge billet ind på, at få Padel Tennis ind som en del af klubben.
Beslutning: Bestyrelsen drøfter mulighederne for hvordan vi kan strukturere Padel tennis ind
i ITK og indbyde Søren fra Hallen om deres viden om planer for beliggenhed for de 2 baner.

3. .Generalforsamling
Grundet forsamlings restriktioner er generalforsamlingen udskudt og pt. er begrænsningen
på 21 i vores klublokale.
Beslutning: generalforsamlingen afholdes mandag den 13. September

4. Bordet rundt
Kurt, fra Idrætsrådet (2I):

- Vaccinations centret fortsætter og vil derfor give udfordringer med inde-idræt.
- Mange klubber under 2I, har takket ja til at være med i en opstartsfest efter Corona,

herunder ITK. Der er nedsat et udvalg, men intet nyt endnu
- Vibeholmskolen får en ny hal og vi har sat 2I til at undersøge, om mulighederne for at

der kan komme et underlag, hvor der kan spilles tennis.

Lissie, økonomi:
- Medlemstal er 180, hvoraf 15 mangler at betale

- Til-/afgang af medlemmer: 12 nye / 13 udmeldinger
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- Budget for Bad Salzungen modtaget. Kr. 10.000,- bevilget fra klubben
- Medlemstilskud godkendt af kultur & fritid, men beløb ikke modtaget.
- Regnskab fra 2020 godkendt af revisorer og udsendes til medlemmer.

Michael, motionister:
- Der er drop-in for motionister mandag, onsdag og fredag kl. 10 - 12. Her spilles

primært duble med skiftende makker og der er rigtig god stemning.

Manuels, Juniorer:
- Deltagere til træning ligger mellem 8 og 14 deltagere og det går fint. MEN der

efterlyses mere forældreinvolvering, som hjælpetrænere.
- Træningstider på søndage tænkes flyttet. Manuela kommer med oplæg.

5. Eventuelt.
Planlagte møder og aktiviteter:

- 8. Juli kl 18 Pølsetennis
- 3. August kl 20 Bestyrelsesmøde
- 16. August kl 11:30 Håndmadder for motionister (kr. 50,-)
- 13. September kl 18 Generalforsamling
- 30. September kl 18 Pølsetennis

Kurt Andersen


