Referat af det ordinære tennismøde tirsdag den 4. april 2017
kl. 18 i klubhuset på Genforeningspladsen.
Til stede:
Fra ATK:Lene Petri, Ole Juhl, Lars Husby, Nikolas V. Petersen, Charlotte Bak.
Fra B&W: Jens Dybdal.
Fra Novo: Ole Ratz-Hansen.
Fra Tennis Klubben Ryvang (TKR): Pia Knudsen og Max Petersen.
Afbud fra:
Finn Andersen, KTK
Dagsorden:
1. valg af dirigent
2. valg af referent
3. beretning fra tennisudvalget
4. indkomne forslag
5. sæson 2017
6. valg af tennisudvalg
7. eventuelt
Ad 1:Valg af dirigent: Ole Juhl blev valgt.
Ad 2: Valg af referent: Charlotte Bak blev valgt.
Ad 3: Beretning fra tennisudvalget:
Lene gennemgik beretningen. Det gamle tennisudvalg bestod af Lene,
Ole, Lars og Nikolas fra ATK samt Finn fra KTK. Charlotte var
sekretær.
Ryvang Tennis Klub og Herlev er blevet nye DAI tennisklubber. Det er
positivt, at der endelig er kommet nye klubber til.
(Berlingske/ Danske Bank/ Pan og SIFs baner er nu inkluderet i TKR).

Der var stor spørgelyst til turneringerne i CSIT- regi.
Der forventes omkring 3000 atleter til Word Sports Games i Riga.
I 2019 forventes det, at der er WSG i Catalonien.
Der var ingen kommentarer til den fremsendte beretning.
Ad 4: Indkomne forslag.
Det var ikke indkommet nogen forslag.
Ad 5: Sæson 2017:
Den fremsendte oversigt over arrangementer i 2017 består af de
”sædvanlige” 5 turneringer. 2 indendørs og 3 udendørs.
Der sendes 2 Mixed hold og 2 Veteran hold til WSG V i Riga i juni
måned.
Budgettet for 2017 blev omdelt. Ingen kommentarer.
Ad 5: Valg af tennisudvalg:
Der var genvalg til:
Lene Petri, Lars Husby, Nikolas V. Petersen, Ole Juhl fra ATK og Finn
Andersen fra KTK.
Som suppleant og sekretær blev Charlotte Bak (ATK) genvalgt.
Udvalget fortsætter med kollektiv ledelse.
Ryvang ville gerne ind i udvalget, men har ingen kandidater.
Det blev aftalt at Ryvang og Novo skal finde en kontaktperson, som
udvalget i tvivlstilfælde kan spørge om spillernes niveau.
Kontaktpersonen vil også modtage invitationer til turneringerne, som
de skal videresende til deres spillere.
Ad 7: Eventuelt:
I 2017 afholdes turneringerne, som de plejer. I fremtiden kan én af de
udendørs turneringer måske afholdes i Ryparken.
Angående den individuelle indendørsturnering ultimo 2016, var der en
del spillere, der ikke mødte op til deres kamp, hvilket er til stor gene for
deres modstandere. Fremmøde er vigtigt. DAI risikerer også en bøde
på 300 kr. per indendørstime.
Måske er det ikke blevet tydeliggjort nok, at når man melder sig, er det
en bindende tilmelding.

Det er jo også muligt, at sende en stedfortræder, hvis man selv er
blevet forhindret.
Hvis samme person gentagne gange ikke møder op til sine kampe, kan
udvalget overveje en udelukkelse.
Måske skal vi i indbydelserne indskærpe, at folk skal møde op.
Hvis der er aflysninger indendørs, ville det være en god idé, hvis der
blev sendt mails ud om det, så andre kunne bruge banerne. Især
Ryvang og Novo var interesserede i at få besked om aflyste timer.
Kan vi tilbyde noget ”Hyg-Ind” agtigt i DAI regi én gang om måneden
eller mindre på ATKs baner? ATKs bestyrelse skal spørges om baner
og deres indstilling til det.
Kan DAI hjælpe NOVO med nogle trænere til motionsspillere?
Kontaktmail til TKR: bestyrelse@tkr.dk

Charlotte Bak
18. april 2017

