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ITK bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2018 
 

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

Referat 
Godkendt 

Formanden 
- Regina har fremsendt en opdateret liste med opgavefordeling til Bad Salzungen, så det ser ud som 

om der er styr på det hele 

- Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til den 26. september 

- Vi har haft en fin vækst i medlemstallet som ligger over målsætningen, så nu gælder det om at 

fortsætte det gode arbejde for at sikre fastholdelse. Vi skal have inviteret Kommunen til møde i 

klubben for at tale om fremtid som: Kunstbaner, Nyt lys på banerne og Paddle Tennis baner.  

o Finn og Jens Jørgen laver oplæg til invitation til Kommunen. 

 

Leif 
- Fremgang i medlemstallet ligger Indtil nu på 5 %, så målsætningen er allerede nået og flere har 

meldt interesse i medlemskab, så det ser rigtig fint ud.  

o Vi er nu 169 medlemmer, hvoraf 29 er nye 

- Kassebeholdningen er på ca. 200.000 kr.  

o Der skal indkøbes nye bolde, til såvel spil og boldmaskine 

René 
- Der er god gang i træningen med både begyndere og familie, hvilket er med til at holde på nye 

medlemmer. Belægning på banerne er stor – også i weekenden. 

- I løbet af juli måned er begyndere inviteret til træning tirsdag og torsdag, hvilket har skabt lidt 

utilfredshed hos nogle. Men begyndere skal også have mulighed for at møde noget modstand på 

banen.  

o Set i bakspejlet burde der have været kommunikeret lidt bedre til de faste spillere, hvad 

formålet med dette var. Det husker vi fremadrettet, når der ændres på faste rutiner… 

 

Kim  
- Har fået flere henvendelser fra forældrer, som ønsker ekstra træning til deres børn. 

- Brøndby Tennisklub har henvendt sig omkring vintertræning, hvilket overvejes. 

- Kim indkalder til forældremøde 

 

Jens Jørgen 
- Der kommer ikke mange til mandagstræning 
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Eventuelt 
- Rengøring er startet og foretages hver torsdag.  

o Måtterne er meget beskidte og kan ikke sluge mere snavs. Det undersøges om Kommunen 

har en rengøringsaftale med måtter. 

- Vi skal huske at tænke GDPR i alt hvad vi foretager os omkring personfølsomme data. 

o Oplæg er lavet og skal sættes op på vores hjemmeside. 

 

 


