Protokoll fra styremøte i Kristiansand
Tennisklubb

Møtenummer: 5/20
Dato: 22.09.2020
Kl.: 18:00-20:00
Sted: Klubbhuset
Til stede: Øistein A. Wirak, Charlotte Joy Kolbeinshavn, Christine Hoyer-Sørensen, Gunnar
Sannæs, Vidar Lund, Camilla Hannaas (referent)
Forfall: Svein Jonassen, Odd Nordmo, Alan Hepburn
Andre til stede: Svein Christian Malo Wirak (Sak nr. 20/20)
Saksliste
18/20 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Protokoll godkjent.
19/20 Orienteringssak - dagens status ifht administrasjon og trenersituasjon, og kort
oppsummering av Palmesus Grand Prix
Administrativ leder er fremdeles 50% sykemeldt, og det er derfor denne sommeren/høsten satt
inn ressurser internt for å ivareta endel oppgaver. Øistein, Svein og Svein Christian tar ansvar
for en del daglige driftsoppgaver, og disse tre vil fremover også samarbeide tettere med
Markus inntil videre.
Palmesus Grand Prix ble gjennomført for tredje gang med stor suksess. Meget gode nasjonale
spillere, hvor mange uttrykte at de var svært fornøyd med opplegget og planlegger å komme
tilbake neste år. En viktig sportslig satsning for KTK. En ekstra takk går til Sosialkomitéen
for organisering av og bidrag til kiosken, og til Hege Aulin for turneringsadministrasjon. I
tillegg var det mange medlemmer som stilte på kioskvakt og bidro med bakervarer/vaffelrøre.
20/20 Plan for strategiarbeid
Svein Christian presenterte et forslag til strategi for KTK, som styret stiller seg positiv til.
Strategien må ses i sammenheng med planene for anleggsutvidelse. Det ble bestemt at det
kalles inn til et klubbmøte etter høstferien hvor forslag til strategi og alternativer for
anleggsutvidelse blir presentert, slik at medlemmer kan komme med innspill før endelig
strategi blir vedtatt.
21/20 Orienteringssak om arbeid med anleggsutvidelse: fremdriftsplan og grovbudsjett
Øistein ga en statusrapport fra prosjektkomitéen og deres arbeid med innhenting av priser for
ulike løsninger. Det nevnes at dersom klubben skal kunne tildeles spillemidler allerede i 2021
så må søknaden være klar innen 15.11.20 senest. Det er usikkert om dette er realistisk, men
det tas sikte på innkalling til et ekstraordinært årsmøte for å beslutte planer for utvidelse slik
at fristen forhåpentligvis kan møtes.
22/20 Forslag om vedtak til etablering av Tennisfritidsordning
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Christine presenterte forslag til vedtak om etablering av tennisfritidsordning, basert på
erfaringer fra bl. a. Stavanger Tennisklubb og Paradis Tennisklubb.
Vedtak: KTK kjører et pilotprosjekt for Tennisfritidsordning høsten 2021. Hovedansvarlige
for den praktiske gjennomføringen av TFO vil ligge hos tennistrener(e) og daglig
leder/administrativ leder, med praktisk hjelp fra et gitt antall elever ved videregående skole
(klubbens egne spillere og de må være over 16 år). TFO vil bli arrangert i klubbens innebaner,
utebaner (ved anledning) og klubbhuset vil benyttes til spising og leksehjelp. Pilotprosjektet
kjøres for en mindre gruppe, og gjerne for barn av medlemmer.
Det er ikke utført en økonomisk analyse av ordningen, men styret mener det er liten risiko ved
å kjøre et pilotprosjekt som vil gi nyttig erfaring og læring for en eventuell videre satsning.
Med tanke på banekapasitet planlegges det at TFO ikke benytter innebaner etter kl. 15, men i
stedet bruker klubbhuset etter dette tidspunktet (mat, leksehjelp osv.). Styret mener en slik
ordning vil være en god investering mtp tidlig rekruttering og synliggjøring av klubben i
lokalsamfunnet. Vedtaket forutsetter at daglig leder/administrativ leder kan styre og
administrere prosjektet og den praktiske gjennomføringen.
23/20 Strukturert oversikt over KTK’s utvalg og deres ansvarsområder
Alan har innhentet informasjon og laget en god oversikt over alle utvalgene i KTK og deres
ledere og ansvarsområder. Oversikten oversendes administrativ leder (sammen med referatet
fra styremøtet) som bes publisere dette på KTK sine nettsider.
24/20 Eventuelt
- I forbindelse med utfordringer med innbrudd og tyveri har Securitas vært på befaring,
og anbefaler installering av tre kameraer på anlegget. Pris for drift av
kameraovervåking er kr. 1000/mnd, med minimum 3 mnd. I tillegg kommer
engangskostnad for installering (pris kommer).
- I forbindelse med at hjertestarteren er stjålet sender Charlotte en søknad til Ida Eides
Minnefond om støtte til ny hjertestarter.
- I forbindelse med vannlekkasje på anlegget og utredning av denne, er det oppdaget at
lekkasjen kommer fra området med lyktestolpen utenfor hall 3. Etter undersøkelser
viser det seg at lekkasjen ikke er fra KTK sitt rørsystem, og har mest sannsynlig
oppstått i forbindelse med kommunens arbeid med utskiftning av rør i Snorresgate for
et halvt år siden. Vidar sender en formell sak/e-post med opplysninger og funn til
kommunen og inviterer til en befaring ved behov.
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