Middelfart Tennisklub

Bestyrelsesmøde 05-08-2014

1. Klubmesterskab:
Klubmesterskab afvikles efter planen og det forventes at alle deltager er meget motiveret i
forhold til at få afviklede kampene.
Tommy står for køb af premiere.
Finalerne spilles den 06-09-2014, Bestyrelsen har et ønske om at så mange som mulig
kommer og kikker.

2. Vandingsanlæg:
Bestyrelsen er enig om at vandingsanlægget er færdig monteret og kører næsten som det
skal, der skal lige laves et par små justeringer og laves noget kontrol af anlægget.

3. Boldmaskine:
Bestyrelsen er blevet spurgt om, klubben vil levere bolde til boldmaskinen så de altid er ens.
Bestyrelsen vil undersøge omkostningen pr. år. Og hvor mange der bruger boldmaskinen.
Samt vigtigheden af ens bolde. Bestyrelsen vil komme med en beslutning om brug af
boldmaskine fra 2015.
Derudover så har bestyrelsen et ønske om at alle der bruger boldmaskinen, at de samle bolde
op i et net og ryster det, inden boldene kommer op i boldmaskinen, så der ikke kommer
affald op i maskinen.

4. Fliser:
Bestyrelsen er blevet spurgt om, at få lagt fliser fra udgangen af bane 2. og ned til læskur og
fra bane 1. fra udgang til den anden side af læskur, samt fra redskabsskur til fliser ved bane
1. så det vil være nemmer at køre boldmaskinen hen til banerne. Det vil også forlænge de
hjul der sider på boldmaskinen og på grillen. Derudover vil pladsen til grillfester og andre
begivenheder blive stører.

5. Indendørs tennis:
Bestyrelsen har lejede lokaler til vintertennis/minitennis vestre skoles multisal, fra 1.
november 2014 til 28 marts 2015 hver lørdag kl. 10.00 til 12.00. Beløbet vil blive 600 kr. pr
medlem. som sidste vinter. Bestyrelsen håber forsat på at flere vil prøve at spille med. De

medlemmer der har spillede er meget tilfreds med at spille, også fordi det er meget socialt at
deltage, det vil sige især nye medlemmer vil have stort udbytte af at deltage.

6. Social dobbelt turnering:
Lørdag den 23-08-2014 spiller vi årets dobbelt turnering for senior fra. Kl. 13.00 til ca.
16.30. pris 20 kr. sidste tilmelding er søndag 17-08-2014.
Her gælder det alle mod alle med ny marker hver gang, der spilles om at vinde efter sociale
regler.
Tommy står for køb af premiere.
Tommy er turnerings leder, der spilles efter en tilfældig spilleplan der er lavet på forhånd.
Det er derfor vigtigt at alle tilmeldte kommer når de har tilmeld sig, ellers dur planen ikke
og der vil så nogle medspille som kommer ikke til at spille som de gerne vil.
Klubben giver øl og vand under turneringen.

7. Grill fest:
Årets store grillfest afholdes efter den sociale dobbelt turnering er færdig spillede, med start
kl. 18.00. Grillfesten koster 50 kr. pr deltager. Tilmeldingen er stadig søndag den 17-082014. For de 50 kr. serveres der dejlig grill mad, øl og vand samt vin, kaffe og kage.
Polle og Tommy står for indkøb planlægning.

8. Bestyrelsesmøde:
Næste bestyrelsesmøde afholdes i uge 37. Polle finder en dato.

