Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra Generalforsamling
2. Konstituering ny bestyrelse
3. Baner og anlæg - kort status og actions (kræver input fra Rasmus)
4. Drift og økonomi (herunder sponsorer) - kort status og actions
5. Kommende aktiviteter - kort status og actions
6. Evt.

1. Referat fra generalforsamling godkendt.
2. Konstituering
Vivian er villig til at fortsætte som formand og Birgitte som kasserer. Posten som næstformand overdrages
til Rune, da Thomas pga. stort arbejdspres ikke vil kunne være så meget tilstede.
3. Baner og anlæg
Vi skal finde en ny banemand til næste sæson samt finde ud af hvordan vi kan købe os til noget hjælp med
baneklargøring. Inden for rammen 20 timer i ugen.
Kontaktperson hos kommunen og jobcenteret.
Aftal med Rasmus at sørge for banetilstand er ok inden weekenden.
Rune foreslår at vi laver en strategi for, hvordan vi får flere frivillige. Input hertil:
1)
2)
3)
4)

Vi skal være tidligt ude
Lave forskellige grupper til forskellige opgaver – bryde opgaverne ned i små opgaver
Der skal være nogle aktiviteter for de frivillige
Lave årshjul og kommunikere til medlemmerne

Plan for hvordan vi får flere frivillige.
Det vil fremover være et fast punkt på dagsordenen til bestyrelsesmøderne.
4. Drift og økonomi (herunder sponsorer).
Likviditeten ser fornuftig ud lige nu, men vi skal fortsat have fokus på udgifter, så vi kan komme godt ind i
2022.

5. Kommende aktiviteter
-

11-12/9 TennisDanmark Cup
19/9 Fynsk Kvindetennis arrangement. 17 tilmeldte fra TCO. Der er styr på det.
23/9: Whitesport arrangement torsdag d. 23/9 fra 17-20. Vi inviterer alle medlemmer og sponsorer
og laver det som afslutning på udendørssæsonen.

To do’s
Book 4 baner til torsdag d. 23/9 fra 18.30-20 (done)
Ændre banebokking så juniortræning flyttes til bagerste baner (Vivian)
Birgitte kontakter OUH motion og inviterer dem til arrangementet samt tilbyder dem en bane en anden
dag.
Hvem laver udkast til invitationen til sponsorer? (Birgitte skriver sponsorudvalget).
6. Evt.
NB deadline for Ønsker til OTC 12/9.
Interne turneringer på Sct. Knuds – vi har hallen søndage fra 8-14. Det vil være oplagt at arrangere interne
skumturneringer. Rune vil gerne få noget op at stå.

