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21. april 2015 
 
 

ITK bestyrelsesmøde 16. april 2015 – referat 
 

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

Godkendelse af referat fra sidste møde og generalforsamlingen 
- Referater godkendt 

 

Formanden 
 
Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem, Kim. Vi glæder os til et frugtbart samarbejde og håber, at der med 
lidt friskt gå-på-mod, kan komme gang i Juniorafdelingen igen. 
 
Evaluering af generalforsamling 

- Forløbet i generalforsamlingen blev drøftet. Der var en livlig debat om de stillede forslag, som til 
tider var meget svær at håndtere. 

- Bestyrelsen var enige om, at det ikke er hensigtsmæssigt med en dirigent der aktivt deltog i 
debatten. En dirigent skal som udgangspunkt forholde sig neutral. Dette taget ad notam til næste 
generalforsamling. 

 
Standerhejsning den 26. april 

- Rosa sørger for brød med tilbehør og Dr. Nielsen’s mm. Drengene sørger for bordopstilling 
- Indlæg til formandens tale blev drøftet, hvor der bl.a. skal gøres OBS på mere aktivitet på klubbens 

hjemmeside. 
 
Tennissportens dag den 2. maj 

- Datoen giver nogle logistiske udfordringer, da mange (også bestyrelsesmedlemmer) holder ferie 
- I år vil der ikke være bespisning, men udelukkende kaffe og vand til gæsterne. Opfordring til, at 

nogen bager en kage til kaffen :-)  
- Kim har talt med Ishøj Bycenter som har givet accept til, at vi lave nogle aktiviteter i centret 

o Bestyrelsen bevilgede 4.500 kr. til indkøb af mininet og skumbolde, som også vil kunne 
anvendes på ITK anlæg til mini tennis 

- Kim og René finder og koordinerer med mandskab til dagen, både i Bycentret og ITKs baner 
- Finn har skrevet en artikel til Sydkysten, René vil sikre indrykning 

 

Bordet rundt 
 
Referat fra generalforsamlingen skal underskrives af dirigenten og sendes til Kommunen med årets 
regnskab og medlemsliste 
 
Referater skal fremover lægges på hjemmesiden. 



 
René: Vi skal have lavet nogle rammer for ophængning af malerier i vores klublokale, da det er ved at tage 
overhånd. Der er ved at blive fremstillet en stor collage til fotos fra aktiviteter i ITK, det vil kræve en hel væg. 

- René og Kurt taler med kunstnerne, for at finde en løsning til fælles bedste 
 
Træning: René vil gerne lave nogle træningsdage i lighed med tidligere år. I år bliver det opbygget som 
temaer, som: servetræning, forhånd, baghånd osv. René laver selv et oplæg med datoer og som noget nyt 
vil der være mulighed for tilmelding via SMS 
 

Aktivitetskalenderen 
 
Aktivitet Dato Tid / klokken 
Stander op 26. april 10 – 12 
Åbenhus arrangement, ITK og Bycentret 2. maj 10 – 12 
Pølsetennis 1. juni 18 – ca. 21 
Smørrebrød efter motionist træning 22. juni 20 – 21 
Smørrebrød efter motionist træning 20. juli 20 – 21  
Smørrebrød efter motionist træning 17. august 20 – 21  
Pølsetennis 7. september 18 – ca. 21 
Smørrebrød efter motionist træning 21. september 20 – 21  
Stander ned 25. oktober 10 - 12 
Julefest 28. november 18 – 22  
 

Bestyrelsesmøder 
 
Aktivitet Dato Tid / klokken 
Bestyrelsesmøde 28. maj 18:30 
 
 
Venlig hilsen 
 
Kurt 


