Protokoll fra styremøte i Kristiansand
Tennisklubb

Møtenummer: 4/21
Dato: 16.06.2021
Kl.: 18:00-20:00
Sted: KTK, bane 3
Til stede: Øistein A. Wirak, Charlotte Joy Kolbeinshavn, Christine Hoyer-Sørensen, Svein
Jonassen, Gunnar Sannæs, Linn Thorsdal, Gerard van Ditshuizen, Camilla Hannaas (referent)
Ikke til stede: Odd Nordmo
Saksliste
27/21 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Godkjent
28/21 Orienteringssaker
- Sommeren 2021: 4 uker tennisskole (uke 25, 26, 32 og 33) + Sommercup
o Jens jobber i juli (holde orden, holde kurs, synlig for turister, følge opp
betaling fra de som spiller her etc.)
o Prosjekt Rasmussen har rekruttert barn til alle ukene av Sommerskolen iht plan
o Noe usikkerhet om gjennomføring mtp korona - Sjekker lokale regler og
forespørre kommunen ved behov
o Kjører ikke sommermedlemskap i år
- Info om politiattest. Charlotte delte ut skjema til alle styremedlemmer, som fylles ut
og legges ved når det søkes om politiattest. Attesten har varighet i 3 år for samme
verv.
- Hjertestarter fra Ida Eides minnefond. Var utsatt pga. korona. De kommer 12. oktober.
De gir kurs til medlemmer i hjerte- og lungeredning og bruk av hjertestarteren.
Charlotte følger opp planleggingen.
29/21 Status anleggsutvidelse
- Møte gjennomført med Åsmund Omdal i kommunen, som jobber med reguleringen og
saksbehandlingen. Han hadde noen spørsmål som ble besvart.
- Prosjektgruppen skal lage et lite skriv til han med oppdaterte tegninger med
forklaringer
- Hans innvending var materialet på hallene, de ønsker at nye bygg skal være i tre
- Ønsker beplantning
- Hovedmotivet er at han ønsker at KTK samarbeider om en god løsning
- Saksgang videre er at saken skal innom flere instanser. Håper at det kommer ut på
høring i september
- Utført støymåling, ser OK ut.
- Innspill til prosjektgruppa:
o Vurdere å bygge inne området mellom klubbhus og kontor. Med skyvedører
f.eks. Fra kontoret og en meter før trappa. Mer plass for å sitte tørt.
o Undersøk kost og muligheter for å grave ned både hall og utebaner - pga. vind
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30/21 Foreløpig regnskap vs. i fjor
Sammenliknet med i fjor på samme tid er foreløpige tall: kr. 50 000 høyere på kurs, kr.
150 000 høyere på baneleie, sponsormidler ligger likt.
Årsaken til disse økningene er summen av flere småting. F. eks var det delvis koronastengt i
fjor (baneleie) og økte studentpriser i år.
Muligheter for koronastøtte er usikkert enda, da søknad ikke har åpnet.
Sammenliknet med i fjor på samme tid er det noen flere medlemmer (382 totalt per 16. juni).
Klubben ligger i rute på budsjett, og på kostnader.
Det er forespurt om pris på LED lys ute på bane 4 og 5. Den ene lyspæra er gåen, men det må
undersøkes om det er pæra eller lampa. Fungerende lys må være på plass før lys blir
nødvendig (ca. oktober). Vurdere å ta det med i anleggsutvidelsen, kvalifiserer da for
tippemidler.

31/21 Status administrasjon
Jens tilbys ny kontrakt ut 2021. I påvente av anleggsutvidelse etc. og mulig tidspunkt for
behov for daglig leder/adm leder i større fast stilling. Blir enige om en stillingsbrøk
adm/trener.
32/21 Tiltaksplan og kommunikasjon etter medlemsundersøkelsen
Øistein, Charlotte og Camilla hadde møte med NTF vedrørende analyse av resultatene fra
medlemsundersøkelsen. Med bakgrunn i dette lagde Camilla et utkast til tiltaksplan. Planen er
bearbeidet i samarbeid med administrativ leder og deretter vært på høring i styret i forkant av
styremøtet.
Vedtak: Styret vedtar Tiltaksplan 2021 iht forslaget som foreligger, med noen små justeringer
som innarbeides før utsendelse.
Jens forbereder noen forslag til implementering og presenterer på styremøtet i august. Styret
og Jens enes om en konkret plan for implementering av tiltaksplanen inkl. frister.
33/21 Tennisfritidsordning - pilotprosjekt
Christine og Øistein hadde møte med aktuell kandidat vedr mulighetene for ansvar for TFO.
Han har selv tatt kontakt med KTK da han flytter til Kristiansand i 2022, og har hatt ansvar
for dette i en annen norsk tennisklubb. Det ble diskutert mulige løsninger for 2021, og
fremover. Per nå så vurderer styret det som urealistisk å få til i år. En slik rolle må også ses i
sammenheng med oppgaver og ansvar til en fremtidig daglig leder, anleggsutvidelse etc.
Vedtak: Styret vedtar å utsette oppstart av TFO til tidligst 2022.

34/21 Kursplan høst 2022
Av alle praktiske årsaker er det en kopi av våren og høsten. Et par ting på prising.
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Innspill vedrørende forslag til kursplan:
- Egen fysisk time til voksne (voksne og junior er på ulike fysisk nivå/progresjon)
- Prismodell fysisk: drop-in pris x antall plasser + fast hele semesteret til litt lavere pris
- Flytt fysisk bort fra tennisbanene, til en hall el. i nærheten? Vanskelig mtp
treningskabalen til trenere og spillere. Spiller/trener før og etter fysisk.
- De som har gått på kurs i vår - fortrinnsrett med en rabattert pris (pga korona mistet
timer)
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