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ITK bestyrelsesmøde onsdag den 30. august 2017 
 

Deltagere 
Finn, Leif, René, Rosa, Kim og Kurt 

Formanden 
Tur til Bad Salzungen var en fantastisk tur, hvor der (som sædvanlig) var en god modtagelse og beværtning. 

Der var meget tennis og i turneringen vandt Peter Madsen en 1. plads, Finn en 3. plads, Lisbeth en 2. plads. 

Vore tyske venner havde arrangeret en tur til saltminerne, hvor de fleste var med i dybderne, 800 meter 

nede, hvor Hitlers guld engang var deponeret. Alt i alt nogle rigtige hyggelige dage, med godt samvær og 

rigelige mængder af mad og drikke.  

Bordet rundt 
Kim:  

4 nye juniorer 3 piger og en dreng. Juniorer præsterer stor vedholdenhed og sammenhold, god 

træningsindsats og fremgang at spore. Bl.a. er der afholdt fødselsdagsfest for Alexander - med 

fødselsdagssang. 

Rene:  

Begyndertræning har stor søgning (12 deltagere) og er blevet udvidet med 2 dage ekstra, desuden er der 

også gennemført en del ekstratimer mod selvbetaling, ud over de 6 gratis timer. Træning hver søndag 10-

12 og det fortsætter. Der er planer om en opdeling i 2 niveauer. Der er stort fællesskab og oprettet en 

fælles telefonliste så man kan ringe for at aftale spilletid mm.  

Rene har haft kontakt fra CBHVest, som gerne ville udbyde tennis og det blev aftalt en træning af 19 elever. 

Det var en rigtig god dag og vejret var med arrangementet. Flere ville gerne komme og træne mere, men vi 

har desværre ikke muligheder, da sæsonen er ved at være slut og vi har ikke træningsfaciliteter.  

Til seniorboldene som træner tirsdag og torsdag er der meget stor niveauforskel, så det kan være svært at 

matche lige spillere, hvilket nogle gange skaber problemer. Vi skal huske, at der til holdkampe skal 

holdledere være mere strikse med ikke at spillere ikke på spille på flere hold, fx som motionist den ene dag 

og senior den anden.  

Til klubmesterskab er der 11 tilmeldte og starter lørdag den 2. september. Der opdeles i to puljer. 

Rosa:  

Pølsetennes en stor succes med mange deltagere og stor appetit.  

Sidste smørrebrødsaften var der 39 deltagere, meget tilfredsstillende. Næste arrangement mandag den 9. 

oktober.  

Mange nye er faldet godt til på mandagsholdet og er godt forberedt efter begyndertræning hos René.  
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Økonomi og medlemstal 
Leif:  

Klubbens formue er 162.000 kr. Dertil kommer 23.000 kr. fra Kommunen i rejsetilskud.  

Vi har ca. 30.000 kr. til brug resten af året, så holder vi os indenfor budgettet.  

Medlemstallet er samlet 151 – hvilket er en stigning på 5 %  

 

Øvrige emner blev drøftet 
Haltider: vi har mistet en time om tirsdagen, fra 17-18, Leif undersøger om vi kan få en time mere om 

lørdagen. 

Anlægget trænger gevaldigt til vedligeholdelse. Der har været en noget ukrudts bekæmpning, men det er 

meget svært at holde nede. Der er alt for få til at vedligeholde, vi skal finde på en måde at få flere til at 

deltage. Forslag at hyre nogle unge mennesker får lidt penge for det.  

• Det blev aftalt, at indkalde til pligtarbejde på banerne, lørdag den 9. og onsdag den 13. september. 

René foreslog, at vi bør få en tilbygning, så vi kan få opmagasinering af ketcher, køleskabe, mm. Vi har også 

borde og stole stående fra Kommunen.  

• Det kræver dog en del at få byggetilladelse, så vi skal i første omgang undersøge hvilke muligheder 

vi allerede har indenfor vor nuværende rammer. Vi tager fat i en gang oprydning på næste 

bestyrelsesmøde. 

Der har i flere år været talt om en boldmaskine! Kim vil undersøge markedet. 

Leif: MobilePay opdateres og Leifs Windows telefon virker ikke mere. Besluttet at bevilge en ny telefon til 

ca. 1.500 kr.  

Kim undersøger hvad det koster at omstille en lås, da der fortsat er svind fra køleskabet og mange nøgler i 

omløb. 

Standernedtagning sidste 29. oktober.  

Bestyrelsesmøde 4. oktober kl. 18. 

Julefrokost den 1. december.  

Venlig hilsen 

Kurt Andersen 


