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ITK bestyrelsesmøde onsdag den 4. oktober 2017 
 

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

Formanden 
Møde aftalt med Kay og Søren fra kommunen til den 11. oktober om bl.a. padle tennis, kunstbane og nyt 

lys på banen. Fra bestyrelsen er vi åbne overfor Kommunens tilbud, men ny belysning er høj på ønskelisten. 

Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til onsdag den 15. november kl. 18 

Standernedtagning er sat til den 29 oktober, og Rosa har lovet køber ind og dækker bord – som vanligt 

Julefesten har d.d. 35 tilmeldte. Leif vil udsende reminder til alle medlemmer.  

Bordet rundt 
Rene:  

Klubmesterskabet er gået godt og semifinaler spilles på søndag den 8. kl. 12. Finalen afholdes søndag den 

15. oktober. 

Kim:  

Har undersøgt prisen på omstilling af lås: for 1 cylinder  og 10 nøgler er prisen kr. 375,- 

Der er indkøbt 24 skumbolde til inde-tennis 

Finn, Leif og Kim har afholdt møde med Johannes, om resultater i det forgangne år. Johannes har undersøgt 

muligheder med Vallensbæk, om tilbud for juniorspillere på træning og spilletid. Forhandlinger er ikke slut, 

men det er et krav fra vores side, at vi har skal have en træner med fra ITK, som indgår i træningen på en 

eller anden måde. 

Vi kommer til at mangle hal-tid til familietennis – Finn undersøger, mulighederne. 

Rosa:  

Endnu et pølsetennis arrangement er afholdt med succes og stort fremmøde. 

Mandagstræning stopper 9. september med Rosa som holdfordeler. Herefter er det op til folk selv at 

fordele sid 

Økonomi og medlemstal v/Leif 
Vi er nu 156 medlemmer – hvilket er et plus 12 personer = stigning på 8 % ift. sidste år. Det er blevet til 10 

familiemedlemsskaber. 

Årets indtægter er 124.000 kr. - budgettet er  123.000 kr. 

Budgettet for udgifter er 126.000 kr. hvor vi kun har brugt 107.000 kr. Så alt i alt ser det fornuftigt ud. 
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Andet 
Rengøringen halter lidt, hvilket skyldes sygdom og der strammes op fremover.  

Der skal opfordres til at holdledere sørger for at der fejes efter hver ”offentlig” træningsaften. Ud over det 

bør alle spillere være behjælpelige med oprydning og fejning. Ikke mindst i baderum, hvor tennissko er 

bandlyst. 

 

Venlig hilsen 

Kurt Andersen 


