
Bestyrelsesmøde	  for	  TCO	  onsdag	  den	  12.2.14.	  
	  

Deltager:	  Vilhelm	  Dickmeiss,	  Anni	  Baastrup,	  Peter	  Ainsworth-‐Zink,	  Jesper	  Ohmsen,	  Flemming	  
Todbjerg,	  Kirsten	  Habicht	  (referent),	  Kristoffer	  Jørgensen.	  
	  
Afbud:	  Bente	  Bassett	  	  
	  
Næste	  års	  budget	  
Da	  der	  dd	  ikke	  er	  indgået	  en	  aftale	  med	  	  Marienlyst	  om	  TCO’s	  rolle	  i	  administration	  og	  
koordinering	  ift	  brug	  og	  udlejning	  af	  baner	  er	  der	  lagt	  budget	  baseret	  på	  	  2013	  økonomi	  og	  
budget.	  Det	  besluttes	  at	  øge	  kontingenter	  og	  træningsafgifter.	  Kontingentstigning	  skal	  være	  
med	  til	  at	  finansiere	  ny	  –eller	  ombygning	  af	  klubhuset	  og	  stigning	  i	  træningsafgifterne	  skal	  
medvirke	  til,	  at	  udgifterne	  til	  træning	  i	  højere	  grad	  dækkes	  af	  brugerne.	  	  Da	  klubben	  fylder	  	  
125	  år	  budgetteres	  der	  med	  jubilæumsfest	  for	  alle	  medlemmerne.	  
	  
Aktivitets	  kalender.	  
For	  sommer	  sæsonen	  2014	  planlægger	  vi	  bl.a.	  følgende	  aktiviteter:	  Fredagstennis,	  et	  mini-‐
tennis	  arrangement	  på	  Flakhaven,	  Standerhejsning	  med	  tennis	  aktiviteter	  og	  inddragelse	  af	  
sponsorerne	  (14.	  April),	  2	  dialogmøder	  (hhv.	  før	  og	  efter	  sommerferien)	  med	  medlemmerne,	  
jubilæumsfest	  i	  august.	  
	  
Klubbens	  vedtægter	  og	  virksomhedsplan.	  
Vedtægterne	  ses	  igennem	  og	  mulige	  ændringer	  skal	  formuleres	  inden	  indkaldelsen	  af	  
generalforsamlingen	  (Vilhelm	  og	  Kristoffer).	  
	  
Vi	  arbejder	  videre	  med	  virksomhedsstrukturen	  efter	  generalforsamlingen.	  
	  
Eliteidræts	  sekretariat	  
Der	  planlægges	  et	  møde	  med	  eliteidræts	  sekretariat	  -‐	  Karsten,	  Kirsten,	  Kristoffer	  og	  Lotte	  
deltager	  i	  mødet.	  
	  
Generalforsamling	  
Generalforsamlingen	  holdes	  onsdag	  den	  26.3.2014	  kl.	  19:30	  i	  OB-‐klubhuset.	  Indkaldelsen	  til	  
generalforsamlingen	  skal	  være	  sendt	  ud	  til	  medlemmerne	  senest	  den	  11.3.2014	  .	  
	  
Evt.	  
Kristoffer	  har	  	  mandag	  den	  24.2.	  	  møde	  med	  Vandcenter	  Syd	  angående	  påbegyndelse	  og	  
udførelsen	  af	  de	  4	  nye	  udendørsbaner	  –	  bane	  9	  –	  12.	  .	  	  
	  
Næste	  bestyrelsesmøde	  mandag	  10.3	  kl.	  19:00.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  


