Dagsorden til bestyrelsesmøde i STK d 27/2 kl. 19.30.
1) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2) Siden sidst.
3) Kontakter til DTF/DGI. Vil vi få udarbejdet brochure eller satser vi på de elektroniske
medier og pressen?
4) Fremtidig håndtering af banebooking. Ledige baner skal kunne ses på oversigten og bør
tilpasses løbende, så snart behov til afvikling af turneringer er klart.
5) Møde med trænere og spillere. Der er indkaldt til trænermøde. Indkaldelse til spillermøde
mangler at blive udsendt pr mail.
6) Kontakt til skolerne. Tilbud om idrætstimer i hallen midt på dagen hvor den er ubenyttet.
7) Møde med Slagelse Kommune d 27/2.
8) Hædersbevisning. Årskruset. Uno motiverer.
9) Skal vi repræsenteres ved DTF og SLTU generalforsamling?
10) Eventuelt.
11) Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.

Referat
Fremmødte: Søren Stampe, Axel Toft, Freddie Hansen, Lizzi Larsen, Uno Rasmussen, Lars Nør
Bengtsson (ref.).
Ad 1)
•

Godkendt

•

Der arbejdes fortsat med at få aftalt møde med BRF kredit. Der arbejdes videre i
kommunalt regi.

•

Tennissportens dag organiseres, - Lars organiserer og uddelegerer opgaver.

•

Altid 4 ledige udendørs baner i weekenden (fredag-søndag) til STK medlemmer kl. 8-11
ifm. turneringer.
Det undersøges, om banebookingen fungere optimalt ift. Priser.

Ad 2)

Ad 3)
Ad 4)

•

Ad 5)
• Potentielle trænere møder torsdag, d. 2. marts kl. 18.00. Her aftales nærmere omkring
holdtræning og organisering.
• Spillermøde samme dag kl. 19.00.

Ad 6)
• Der tages kontakt til Antvorskov Skole, Søndermarksskolen, Dyhrs Skole og Slagelse
Gymnasie.
Ad 7)
• Der er afholdt møde med Slagelse Kommune d. 27. februar.
Ad 8)
• Forslag til aspiranter, som kan modtage hædersbevisninger til årets generalforsamling.
Ad 9)
• Der arbejdes videre med deltagelse til begge generalforsamlinger.
Ad 10)
• Der undersøges, om der formelt er behov for brandalarmer i tennishallen og tilstødende
lokaler.
• Vi ønsker at tilbyde tennis sommerskole, - sommeren 2017. Mulighederne undersøges.
Ad 11)
• 14. marts kl. 18.30.
Møde slut kl. 22.15

