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Referat Styremøte KTK 7. februar 2018
Tilstede: Øistein Wirak, Gunnar Sannæs, Tormod Næss, Charlotte Joy Kolbeinshavn,
Svein Jonassen, Ståle Myhre og Øyvind Aas (referent). Martin var også til stede
vedr. sak 1 og 2.

1. Budsjett for 2018.
Styret tok orientering fra Martin til etterretning.

2. Regnskap 2017
Styret tok orientering fra Martin til etterretning

3. Komité ‘utvidelse Ktk’
Tormod redegjorde for arbeidet så langt og det ble diskutert videre strategi for å
sikre arealer for utvidelse av anlegget.

4. Årsmøte 21. mars 2018
Øistein redegjorde for hvem som er på valg. Ståle opplyste at han ikke var aktuell
for videre verv i styret. Det tas kontakt med Sparebank 1 SR Bank for å kunne
avholde årsmøtet i de samme lokalene som i fjor. Årsmøtet vil starte kl 19.00.

5. Medlemslister og bookingpolicy
Det kunngjøres til medlemmene at det på innebanene bare skal benyttes
tennissko, non marking. Det anskaffes rimelige store tøfler til bruk i hallene for å
ta utenpå skoene når en skal gå ut for å fylle vann m.m. Det settes opp
medlemslister i hallene med oversikt over betalte medlemmer pr. den 1. i hver
måned. Det jobbes med å få endret siste frist for avbestilling av booking i
senserio til 2 eventuelt 3 timer. Medlemmene oppfordres til å ikke booke slik at 2
personer booker hver sin time etter hverandre og spiller singel begge timene i
primetime. Det er registrert siste uker stadig økende misbruk av fritt spill
bookinger - dette sees strengt på. Regelen er klokkeklar: den som booker skal
spille. For eksempel kan man ikke låne bort sin booking til andre eller spille i sitt
barns navn

6. Eventuelt
Ståle varslet at han ville fremme saker på årsmøtet om disponering av
banene til fritt spill og kurs samt prising av kurs for voksne. Ståle pålegges å
fremme disse forslagene i god tid før neste styremøte slik at styret kan
behandle disse.
Neste styremøte avholdes torsdag 8. mars 2018 kl. 19.00.
Øyvind, ref..

