Zápis č. 11 / 2017 z výborové schůze TK Roudnice nad Labem
Datum:
Místo:
Přítomni:
Omluveni:

08.11. 2017
Klubovna TK Roudnice nad Labem
Hájek, Novák J. , Fidler, Novák M.. Líbal , Sváda
Rus

Projednávané body:

kontrola úkolů z 04.10.2017

M.Novák
- předložil aktuální seznam neodpracovaných a nezaplacených brigád za letošní sezonu,jedná se o tyto členy :
Černý Jaroslav , Husák Eda,Kozák Jan ml.,Vrána Zdeněk ml.,Mikule,Němcová.
Výbor TK vyzývá tyto členy k zaplacení brigád a zároveň upozorňuje , že se jedná o porušení stanov jako
nezaplacení členských příspěvků.Zároveň výbor rozhodl,že nebudou těmto členům až do zaplacení vydány lístky
do haly
Květiny Aneta - A.Němcová nemá zaplacenou reklamu - M.Novák zajistí sundání
Po silné vichřici došlo k poškození oplocení a reklam – opravy proběhnou až na jaře , F.Fidler zjistí možnost
náhrady od pojišťovny.Dále došlo k poškození tréninkové zdi přilehlým stromem ,který je v majetku města –
F.Fidler podá na město žádost o náhradu škody.
R.Líbal –
- oblastní přebor starších žákyň - termín leden 2018 - nepřiděleno
- celostátní B turnaj starších žákyň - termín 17-20.3.2018 , bez finanční dotace TK - přiděleno
- 16.12.2017 - vánoční turnaj žactva ,dotace TK 5000,-Kč + 5 dóz míčů
F.Fidler
V klubovně TK proběhnou dne 12-13.1.2018 Prezidentské volby , případné druhé kolo proběhne dne 2627.1.2018.
J.Sváda
Výbor TK ukládá J.Svádovi předložit do příští schůze kompletní seznam členů TK za rok 2017 z řad mládeže,aby
následně mohla být provedena aktualizace členské základny u tenisového svazu - úkol trvá
J.Novák
- seznámil výbor se stavem finančních prostředků
B.Hájek
- seznámil výbor TK s umístěním a body našich hráčů na žebříčku ČTS 2017 a vyjádřil velkou nespokojenost s
dosaženým umístěním ,především v mládežnických kategoriích
Výbor TK blahopřeje MUDr.Michaličkovi,prvnímu předsedovi TK k životnímu jubileu,kterého se dožívá dne
14.11.2017.
Tenisový ples 6.ročník - pátek 23.03.2018 od 20,00 hod.

Příští schůze výboru TK: 13.12.2017 od 18,10 hod.
Zapsal: J.Novák

