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ITK	  bestyrelsesmøde	  16.	  september	  2015	  

Deltagere:	  
Finn, Rosa, René, Kim og Kurt 

Dagsorden	  
Godkendelse af referatet fra sidste møde. 
  
Formanden: 

• Godkendelsen af byggeansøgningen om overdækning af terrassen er på trapperne. 
• Vi skal have referaterne fra bestyrelsesmøderne på hjemmesiden. 
• Billedarkiv på hjemmesiden. 
• Samarbejde med andre klubber. 
• Har vi styr på hvem der har nøgler til depotrummene? 
• Ekstra punkt: Nyt logo for klubben 

  
Kasserer: 

• Økonomisk oversigt på mødet. 
  
Bordet rundt. 

Eventuelt. 

Godkendelse	  af	  referat	  
Godkendt, med bemærkning om forkert måned skal rettes. 

Formanden	  	  
Ansøgning til overdækning af terrassen er fortsat ikke godkendt af Kommunen.  

Referater og billeder skal på hjemmesiden nu, det har vi lovet og der rykkes fra medlemmer. 

• Kurt samler sammen, gemmer i PDF og sender til René 
• Billederne er leveret på en ’stift’. René vil lægge dem ind  
• Hjemmesiden skal muligvis opdateres hen over vinteren, René vender tilbage 

Nøgler er der ikke rigtig styr på og der forsvinder ting fra lageret. Finn eller Kim taler med Jan om han 
har nye cylindere, så vi kan starte forfra. Hvis ikke, så forbliver det nuværende system indtil videre. 

Holdspillere, hvor hører de til ansvarsmæssigt. Emnet blev drøftet og det blev besluttet, at alle går i 
tænkeboks til næste møde, hvor det kommer med som punkt på dagsordenen. 

Flagene trænger til udskiftning, derfor har Kim haft gang i nytænkning omkring et nyt logo, som blev 
præsenteret. Emnet om nyt logo blev drøftet og da det er klubbens ansigt udadtil, besluttede bestyrelsen 
at nedsætte et udvalg, med: Kim, René og Kurt. 

Kasserer	  
Leif havde fremsendt et notat, da han desværre ikke kunne deltage i mødet. 

Kommunen har betalt os 20.000 kr. i tilskud til Bad Salzungen turen. Restbeløbet på 2.931 kr. er søgt 
dækket i Ishøj Idrætsråd. 

Formuen er d.d. 174.026 kr., hvilket er ca. 28.000 kr. mere end pr. 1. januar. 



Medlemstallet er nu på 143 (21 juniorer, 5 ungdom, 45 seniorer, 53 60+ og 19 passive). Heraf 41 nye 
medlemmer og 20 udmeldte. 

Leif har modtaget et komplet sæt nøgler af Jan. Men der er ikke et overblik over uddelte nøgler. 

Vi havde en snak om, at den gode tendens med nye medlemmer skal fastholdes i næste sæson. Der var 
snak om en mentor ordning, hvor der blev udpeget en (interesseret) person til at holde nye medlemmer i 
hånden gennem den første tid. Der kunne også ringes til de personer som melder sig ud, for at finde 
årsagen. Emnet tages op på næste møde, for at lægge en plan, så vi kan være klar til sæsonstart. 

 

Bordet	  rundt	  
Rosa: Det har været en fin sæson for motionist træning, med stort fremmøde hvor mandag. 

Pølsetennis var endnu engang en succes, med ca. 75 deltagere. 

Rosa køber ind til stander ned arrangementet. 

Kim: har bestilt flere bolde til juniorerne. 

Træningen mandag og onsdag går rigtig fint, med 4 – 5 deltagere alle timer. 

Kim har deltaget i skoletennis med gildbroskolen, hvor 16 elever deltog. Det var en fed oplevelse! 

Kim vil forsøge at sælge medlemskontingenter til skolerne. Drøfter muligheder og priser med Leif. 

René: motionisters deltagelse i træningen tirsdag og torsdag, kører fortsat ikke optimalt. Emnet blev 
endnu engang drøftet. Der var forslag om et spillermøde ved sæsonstart, for at forventningsafstemme. 
Hvad er målet med træningen? Hvordan sættes holdene? Det er ikke et ’rotations spil’, som mandags 
træningen, der spilles for at træne til kamp! 

Rene vil lave oplæg til træningskoncept, som jo gerne fortsat skal foregå i god tone og stemning for alle. 

ITK trænerstab består lige nu af: René, Kim og Nichlas! 

Eventuelt	  
René: Vi skal hele tiden være med til at højne kvaliteten i klubben inden for alle felter, som træning – 
arrangementer – mentorer der føler på klimaet især med nye medlemmer – trænerkurser til vore 
trænere – osv. 

Finn: Samarbejdet med Bad Salzungen har 20 års jubilæum næste år. Så der arbejdes på hvad der skal 
ske. 

Prisen for julefesten fastsættes igen til 100 kr. 

Kurt laver indbydelse til skitur – til gennemførelse uge 9 

Kurt undersøger om vi kan få endnu et gratis vinarrangement, til afholdelse den 6. november 

  

 


