Referat af bestyrelsesmøde 25/3-2021

Til Stede:
Dagsordenpunkter

1. Godkendelse af
dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Økonomi

Dato:
Varighed:
25.03.2021 18.30-22.30.
Birgitte Sonsby, Thomas Hjorth Nyholm, Annika
Jarl, Rasmus Okkels

Referent
VILI
Ikke til stede:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (jeg
har kun et halfærdigt liggende, men det sender jeg
til jer som orientering
3. Økonomi (herunder sponsorer)
- likviditet
- tilbagebetaling af lån og træningsafgift og
baneleje??
- Ansøgninger og ansøgningsfrister: DGI pulje
skal søges på ny med nyt tema, Sydbank?
4. Baner og anlæg: Baneklargøring - status og
plan
5. Generalforsamling - opgaver forud for
- forstærkninger til bestyrelsen? Udvalg, nye b.medlemmer? (kampagne for rekruttering af frivillige
...)
- padel
6. Standerhejsning
7. Opstart af UM-projekt
8. Status træning - banefordeling
9. Status OTC
10. Evt.

Ansvarlig

Ok

Ingen kommentarer på mail så godkendt
Regnskab 2020 og budget for 2021 er klar til
fremlæggelse på Generalforsamling. Sidste
regnskabsår viser et pænt overskud på driften,
ligesom budget for 2021 viser et overskud på
ca. 90000 kr. Når vi aktuelt er hårdt ramt ift.
mangel på likviditet, skyldes det
klubhusprojektet, som kom ud med et stort
underskud pga. en række uforudsete ekstraomkostninger, herunder fundamentet som
viste sig at være råddent. Klubbens økonomi
har store likviditetsmæssige udsving i løbet af
året, og det kræver polstring. Vi må appellere til
medlemmernes opbakning og hjælp til at
indhente det tabte. Vi har i 2020 haft stor
aktivitet i klubben og fin tilgang af nye
medlemmer. Vi har markeret os positivt på
landsplan og bliver i stigende grad tilbudt
værtsrollen for diverse landsdækkende
aktiviteter.

Deadline

Thomas beretter at det indskud som klubben.i
sin tid har betalt til OTC betales tilbage, såfremt
der stemmes for til generalforsamling, som
afholdes i maj måned. Ca. 30000 kr.
4. Baner og anlæg

Status
Veteranerne bliver færdige med bane 4-6 i
næste uge. Birgitte spørger om der kan lånes en
højtryksrenser?
Divisionsherrerne er også godt på vej med bane
1-3.
Bane 7-9 må vente lidt, da de er meget bløde.
Målet er at få 6 baner klar i påsken.
VVS’eren kommer i morgen og installerer en ny
pumpe.
Pga. længerevarende sygemelding har vi
desværre været tvunget til at afskedige Edib,
klubbens banemand. Det har været en
vanskelig men nødvendig beslutning. Der skal
findes en afløser til ca. 20 timers arbejde pr.
uge. Der vil vær større arbejdsbelastning i
opstart af sæsonen og ved nedlukning.

5. Generalforsamling

6. Standerhejsning

7. Opstart af UM-projekt

Udskydes til efter 10. maj. Må heller ikke
afholdes online, medmindre det står i
vedtægterne. Der kan stilles forslag til en
vedtægtsændring som fremadrettet åbner
denne mulighed.
Udskydes til restriktionerne åbner op for større
forsamlinger. Vi vurderer Tennissportens dag til
næste møde.
Vi udskyder opstart og nedsættelse UM-udvalg
til efter baneklargøring.
Der skal tages kontakt til Odense Sport og
Event

8. Status træning –

Opstartsmøde 8/4 kl. 19. Sørg for at indkalde
relevante personer
Input banefordeling
Der er kommet ønsker fra Alexander Ventrup
vedr. seniortræning.
Divisionsherrerne har et ønske om at træne
tirsdag og torsdag, og det vil passe fint ift. FBTs

Vivian

divisiontræning, som formentlig vil ligge
mandag. Godt hvis ikke alle trænere selv skal
træne på samme tid.
Anastacia har indsamlet ønsker til træning fra
juniorer og trænere og arbejder på den
baggrund på en samlet plan for juniortræning.
Voksenintro: der skal planlægges en række
forløb.

Annika

Der skal indhentes ønsker vedr. drop-in.

Birgitte

Endelig banefordeling sker i koordineringsmøde
under bestyrelsen.
9. Status OTC

10. Evt.

Der afholdes generalforsamling i maj måned
med forslag om tilbagebetaling af klubbernes
indskud. Bestyrelsen er i gang med at
undersøge muligheden for at etablere
padelbaner.
Sommerskoler skal planlægges så hurtigt som
muligt.
Forbedringsforslag
Annika har en liste. Denne kan fungere som
input til udviklingsplan. Der skal laves ny
ansøgning til Sydbank.
Birgitte har aftale på tirsdag mhp. tilbud på
solsejl.

Annika

