
Referat af bestyrelsesmødet i SLTK onsdag 9. marts 2016 i Kulturhuset: 

  

Købekort Kvickly 

Der bestilles 10 kort. Udleveres til holdkaptajner og aktivitetsansvarlige. De skal nummereres og 

der skal skrives under på modtagelse. Der skal stadig fremsendes kopi af regning til kassereren, så 

der kan afstemmes på fakturaen fra Coop. Hvordan det så skal bogføres overvejes pt.  

Vi skal måske være opmærksomme på, at kort der ikke er blevet brugt indenfor fire måneder - 

automatisk bliver slettet.  

 

Nøgler til klubhus 

Peder Thrane fik overdraget nøglebeholdning til klubhus og boldmaskine. Der var enighed om at 

købte nøgler ved retur ikke skal refunderes. 

 

Kontingentsatser ændres på sltk.dk 

Der er uændret kontingent. Rabat ved betaling inden 15. april. Kinni sætter det op på klubmodul.  

Dato for ændring i løbet af sæsonen fastsættes senere. 

 

Div. kasserer relateret 

Ansvarlig for boldmaskinerne er Michael Kåre Jensen. Kinni kontakter ham. 

Harding beder Jytte Toft, som er ansvarlig for rengøringen i klubhuset om lige at lave en liste over, 

hvad det indebærer, så der er klarhed over opgavens omfang.  

Der skal lige kigges på lønsatser til trænerne. 

Forslag om nedlæggelse af telefonen i Dyrehaven. Peder er sat på sagen. 

Vi får et tilskud på 7000 kr. pr bane fra kommunen mod at vi selv afholder vedligeholdelsen. 

Peder er forsat i ”kassererlære” hos Harding. Peder tager først helt over - efter aftale med Harding, 

når han føler, han har styr på det, da fejl på denne post kan være svære at rette op på.  

 

Godkendelse af referat fra sidste møde + opfølgning (Normalt starter vi møderne med dette) 

Kinni tager en snak med Lau om Ole og Jacob, som var lovet begyndertræningen. 

Informationer kan boostes via facebook. 

 

Aktivitetsudvalgets kommende aktiviteter: 

 Standerhejsning 

 Tirsdagsdamer 

o Helle og Lone styrer 

 Drop-in 

o Tovholder 

o Regler: Der spiller 4*30 min. el. 6*20 min. m. skiftende makker (lodtrækning) 

o 3. halvleg m. vin/øl 

o Én torsdag hver måned (f.eks. sidste (ult. maj, sep.)) + mad (klubben køber kød, 

deltagerne medbringer tilbehør) – tilmelding nødvendig 

 Fyraftenstennis fredag 

o AB 

 Søndagstennis 

o 1. søndag i hver måned - 9-11 i Højvangen 

Ideer til nye aktiviteter: 

 Familietennis (evt. skumtennis) 
o Tag dine forældre, børn, naboer, venner med 



o Begyndertræning + miniturnering 

o Grill 

 Hyggeturneringer m. naboklubber (DD, HD, MD) 

o Mulighed for at udvide spillerkredsen, evt. trække spillere til SLTK 

o Skal der være et særligt tilbud, hvis man i forvejen er medlem af en af naboklubberne? 

Samarbejde m. naboklubberne? 

 Tennis fitness 

o Et par gange i løbet af sæsonen 

o Træner? 

Træning for motionister: 

 Ugentligt, 1,5 time, Lotte Gundtoft 
 Lørdags-/søndagsarrangementer 

 Sommerskole i uge 26/31? 

 

Der er styr på standerhejsningen. Plakater om Tennissportens Dag hænges op på skolerne, dog ikke 

MB, hvor der stadig arbejdes på formlen for et samarbejde. 

 

Baneklargøring den 4. april i Højvangen og den 9. april i Dyrehaven. Kinni sender ud på Event ang. 

Dyrehaven. 

Torben træner begyndere og Lotte Gundtoft er hyret ind til de andre opgaver. 

Ang. ungdomstrænere skrives der ud til forskellige. Det er pt uvidst til hvem. Kinni er ansvarlig. 

Kinni har sendt evalueringsskema ud om vintertræningen for juniorer. Kritik af for mange børn pr. 

træner samt for meget leg og for lidt tennis. 

 

Familietennis for børn mellem 3 og 9 år ca. Skal placeres på en lørdag med to ugers mellemrum. 

Der reserveres 2 baner i Højvangen fra kl.10 – 12, og selve aktiviteten placeres melle m kl.10.30 og 

11.30. Thomas og Kinni prøver at sætte det i gang. 

 

Ang. hjemmesiden blev det vedtaget at lade Klubmodul oprette og vedligeholde vores hjemmeside, 

så den er lagt i faste rammer og uafhængig af, hvem der kan og vil. Det betyder en engangsudgift på 

12.500 kr. 

 

Der er bestilt ny vimpel til Højvangen V/ Jens 

Der laves en brochure om SLTK. Det er 1000 kr. for 500 stk. (ca) V/Kinni 

 

BDFL (se vedhæftede powerpoint fra mødet, især slidenr. 5+6) 

Blev gennemgået, og vi var selvfølgelig enige om målsætningen 

 

Referat af JTU Generalforsamling d. 8/3 hvor Kinni deltager 

Der er valgt ny bestyrelse. Der er ikke megen hjælp at hente til ideudvikling, og de 

trænere/konsulenter, som der kan trækkes på, er meget dyre. 

 

Klubtøj (se vedhæftede) 

Der blev givet grønt lys for salg via et link på vores hjemmeside 

  

Evt. 



Voksenintro via DTF – Kinni rykker for pakken. Kan vi selv lave en tilsvarende juniorintro. Kinni 

kontakter Jacob og Ole. 

Kinni tilmelder turneringshold. 

Lys Nat hvor Jens undersøger for mulighed for plads til en minitennisbane. 

Det nye 1. divisionshold skal hyldes ved Standerhejsningen – et forslag fra Jens. 

 

 

Referat Peder 


