Protokoll fra styremøte i Kristiansand
Tennisklubb

Møtenummer: 3/20
Dato: 25.06.2020
Kl.: 19:00-21:00
Sted: Klubbhuset
Til stede: Øistein A. Wirak, Charlotte Joy Kolbeinshavn, Svein Jonassen, Christine HøyerSørensen, Gunnar Sannæs, Odd Nordmo, Camilla Hannaas (referent)
Forfall: Alan Hepburn, Vidar Lund (mottok ikke møteinnkalling pga. feil e-postadresse)
Andre til stede: Markus Furuborg (Sak nr. 5-6/20)

Saksliste
1/20 Presentasjon av nytt styre
Nytt styre ble valgt på årsmøtet den 9. juni 2020. Presentasjon av nye og eksisterende
styremedlemmer.
2/20 Utvalgene i KTK
De ulike utvalgene og deres arbeid ble presentert for de nye styremedlemmene.
Vedtak: Det opprettes et Veteranutvalg på initiativ fra Odd og Gunnar. Utvalget skal arbeide
med aktiviteter og initiativer som legges til formiddagene da det her er ledig kapasitet på
banene.
Vedtak: Charlotte og Camilla lager en oversikt over de ulike utvalgene, deres roller og ansvar.
Styret kaller deretter inn utvalgene til en samling tidlig i høst hvor arbeid,
strategi/prioriteringer, samarbeidsstruktur og kommunikasjonslinjer utarbeides.
3/20 Utvidelse av anlegget
Arbeidet med utvidelse av anlegget prioriteres. Gruppen døpes «Prosjektkomiteen» og vil
bestå av Øistein, Svein, Linn Thorsdal og Svein Christian Malo Wirak. Gruppen møtes
snarest for valg av leder av komiteen og plan for arbeidet. Det skal utføres en behovs- og
økonomisk analyse av tre alternativer; 1. Ingen utbygging, 2. Utvidelse med kun
tennisfasiliteter og 3. Utvidelse med en kombinasjon av tennis og padel, evt. andre
alternativer. Tidligere arbeid og dokumentasjon rundt utvidelse av anlegget tas med i det
videre arbeidet.
Styret ber Prosjektkomiteen legge frem en fremdriftsplan og budsjett for prosjektarbeidet på
neste styremøte.
Til orientering er KTK tildelt kr. 200 000,- av Sparebankstiftelsen SR-bank til utvidelse av
anlegget. Her følger det gitte forutsetninger og en tidsfrist for når prosjektet skal være ferdig
og papirer sendes inn. Prosjektkomiteen hensyntar dette i prosjekt- og fremdriftsplanen og
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ivaretar dialog med banken. Frist for å melde kommunen påtenkte nye spillemidler er 15.
august.
4/20 Orientering om økonomien i KTK
Øistein orienterte de nye styremedlemmene om økonomisk status i klubben.
5/20 Treningsplan for høsten 2020
Vedtak: Styret godkjenner forslag til treningsplan som presentert av Markus.
Høstkursene, alle klubbens turneringer samt Aljosa sine privattimer publiseres i halbooking
innen 10. juli.
6/20 Mulig etablering av rullestoltennis
Til orientering arbeider Markus med utredning av muligheter for å etablere rullestoltennis i
KTK. Han er i kontakt med ParaTennis (Prosjektgruppe i NTF) som vil kunne bidra med
kartlegging av anlegg, utdanning av trenere, hjelp til oppstart osv.)
7/20 Organisering av administrasjonen i KTK
Charlotte og Camilla skal jobbe med en plan for organisering av det administrative arbeidet i
klubben. Planen presenteres og behandles på neste styremøte.
8/20 Etablering av en felles strategi for klubben
Styret ønsker at det etableres en strategi for klubben i samarbeid med trenerne, utvalgene og
medlemmene. Strategien vil bl. a. bidra i beslutningsgrunnlaget for mulig anleggsutvidelse.
Plan for strategiarbeid settes opp som sak på neste styremøte.
9/20 Eventuelt
- Det er undersøkt muligheter rundt en Tennisfritidsordning. I praksis vil det ikke bidra
til økte inntekter for klubben. Styret enes om at det må vedtas på neste styremøte om
KTK skal tilby en slik ordning eller ikke.
- Det foreslås at klubbens forsikringsavtaler for anlegget undersøkes og vurderes, sett i
lys av flere innbrudd. Charlotte ber Maren undersøke med Securitas rundt kostnader
for kameraovervåking.
- Det skal vurderes om deler av de eksterne regnskapsoppgavene overføres til Svein
(betales samme beløp som KTK bruker d.d.) for å få bedre og mer detaljert løpende
oversikt over økonomien i klubben.
- Neste styremøte blir tirsdag 25. august 2020 kl. 19 i klubbhuset.
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