Roskilde Tennis Klub

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 13. juni 2017 kl. 17:30 – senest 20:30 i
klubhuset på Dronning Sofies Vej.
Deltagere: Anni Nielsen, Hans Chr. Stigaard, Hans Henrik Bülow, Jan Winther og Jonas Vestermann.
Henrik Overgaard deltog i mødet.
Afbud: Jacob Gregersen havde inden mødet meddelt, at han udtræder af bestyrelsen.
1. Orientering om møde med Borgmesteren
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at udarbejde et projekt for opførelse af 2
nye indendørsbaner i tilknytning til den eksisterende 4 indendørsbaner i Darup indenfor
rammerne af hvad RTK selv kan finansiere om muligt med tilskud fra Roskilde Kommune.
Som aftalt på bestyrelsesmødet den 4. april afholdt Anni, HC og Jan et møde med Borgmesteren for at afklare Roskilde Kommunes holdning til udbygning/flytning/Dronning Sofies
Vej m.v. Mødet blev afholdt den 29. maj 2017.
Referat fra mødet vedhæftes dagsorden.
Referat: Projekt for opførelse af 2 nye indendørsbaner drøftes på næste bestyrelsesmøde.
Hans-Henrik, HC og Jan forbereder finansieringsforslag efter drøftelse med banken. Til forberedelse af mødet med banken laver Jonas et skøn over de samlede udgifter. Jan kontakter Roskilde Kommune om proces m.v. vedr. byggetilladelse.
2. Forslag til træningsperioder i indendørssæsonen 2017-18 (Hans Chr.)
Som forberedelse til planlægning af træningstilbuddet for indendørssæsonen 2017-18 har
vi aftalt at drøfte træningstilbuddet herunder antallet af træningsuger.
Træningsperioder
Træning mandag d. 2. oktober - torsdag d. 21. december.
Der er dog ikke almindelig træning i efterårsferien uge 42. (Der arrangeres camps, stævne,
tematræning)
Der er ikke almindelig træning i juleferien. (Der arrangeres camps, stævne, tematræning)
Træning onsdag den 3. januar - 15. april.
Der er ikke almindelig træning i vinterferie uge 8. (Der arrangeres camps, stævne, tematræning)
Der er ikke almindelig træning i påskeferien. (UM, camps, stævne, tematræning)
Klubturnering i uge 16 (16.-22. april) (planlægning af sommertræning)
Mellem sæsoner pause i uge 17 (planlægning af sommertræning)
Start udendørs i uge 18. (mandag den 30 april.)
Referat: Træningsperioderne for indendørssæsonen 2017-18 godkendt
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3. Fremtiden for NETOP (Hans Henrik)
NETOP er RTK’s årsskrift. NETOP er indtil i år blevet produceret umiddelbart efter årsskiftet
og blevet omdelt/lagt til afhentning i februar for at kunne være en del af materialet til generalforsamlingen.
I 2017 har vi ventet med at producere NETOP til efter generalforsamlingen, således at bladet kunne opdeles/afhentes i forbindelse med Store åbningsdag.
Oplæg til diskussion fra Hans Henrik
1. Udgivelse af NETOP kan med fordel flyttes til ”Store Åbningsdag”.
For det første vil flere medlemmer se bladet på denne dag. For det andet har det altid været problematisk at nå at gøre regnskab og budget færdig så det kan nå NETOP’s deadline.
Et fyldigt Regnskab bør så udarbejdes til GF og trykkes i et tilstrækkeligt stort antal.
2. Der skal findes en Redaktør – jeg har ikke tid til at være både kasserer og ansvarlig for
at samle materiale til NETOP.
3. Jeg havde bedt om ikke at være Redaktør i 2016 pga. kassererfunktionen. Men da opgaven lå uforløst, følte jeg forpligtigelse til at løfte den, da jeg havde bedt forskellige folk om
at lever indlæg – og syntes det var pinligt hvis bladet så ikke udkom.
4. Skal NETOP overhovedet udgives? Er det et medlemsønske?
Indtil for få år siden var det en overskudsforretning for RTK.
Årsskrift 2015 løb lige rundt
Årsskrift 2016 fandt Søren Dyck billigere trykkeri (60% af hidtidig pris), men det skal bemærkes at der ikke er solgt en eneste annonce til bladet – ergo et underskud for RTK på
kr. 4.500.
Vil medlemmerne acceptere dette fremadrettet?
5. Sponsorformand fik fra mig (men med kort varsel) oversigt over de hidtidige annoncører, med angivelse af hvor stor annonce de havde haft sidste år, og hvad de havde betalt.
6. Hvis junior-sponsor-udvalget vil på sponsorjagt, så kunne de sælge dette som del af
sponsoratet – en annonce i NETOP – men så skal vi være sikre på det udkommer.
Referat: NETOP forsætter og produceres til Store Åbningsdag 2018 under forudsætning af,
at der kan finde en redaktør og en annonceansvarlig.
Jan kontakter mulige kandidater.
4. Orientering
a. Orientering fra formanden (nye bestyrelsesmedlemmer, billetter til grøn koncert og om
indsigelse fra Palle Aagaard)
b. Orientering fra næstformanden
c. Orientering fra kassereren (regnskab)
d. Orientering fra anlægsformanden
e. Orientering fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer og udvalg
Referat:
Ad. a. Jan efterlyste nye medlemmer til bestyrelsen, herunder kandidat til formandsposten
fra marts 2018. Jonas, Anni og Henrik påtager sig opgaven med at finde kandidater.
Ad b. HH og HC orienterede om møder vedrørende nye retningslinjer for tirsdags- torsdags- og søndags tennis og den efterfølgende mail-debat herom. Bestyrelsen bemyndigede
HH og HC til at lave de fornødne tilpasninger af retningslinjerne.
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HC informerede om der nu begynder at komme henvendelser om kontrakttimer for den
kommende indendørssæson. Bestyrelsen besluttede at timerne kan fortsætte som hidtil.
Ad. d. Forslag om udskiftning af vinduer i klubhuset på Dr. Sofies Vej godkendt. Maling i
Hallen påbegyndt. Tak til de 2 frivillige (udover anlægsudvalget) der mødte frem. Hvis
fremmødet ikke bliver større fremadrettet bør det overvejes at vi betaler os fra lignende
arbejdsopgaver.
Ad. e. Sidste års kontrakttimer kan forsætte i næste sæson. Henrik skriver ud til alle, om
de ønsker at beholde deres kontrakttider.
5. Punkter til næste møde onsdag den 23. august kl. 17:30 til senest 20:30.
Referat: Følgende punkter sættes på dagsordenen på næste møde:
1. Projekt for opførelse af 2 nye indendørsbaner
2. Håndtering af privattræning
6.

Evt.
Referat: Til orientering
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