
Referat af bestyrelsesmødet den 17. maj 20016  

Status antal medlemmer 

Vi er p.t. 113 seniorer og 59 under 25 år 

Jens kontakter de nye der har oprettet profil, men ikke meldt sig ind 

Gæstekontingent blev drøftet. Er p.t. ikke noget problem 

 

Voksenintro – status 

Der er 14 tilmeldte, og de hygger sig. Der arbejdes med særskilt dropin og en doubleturnering 

den 5. juni. 

Der indbetales kontingent på kontonr., da der skal modregnes for ketcher mm 

 

Flygtningetennis – status 

En god ide, men kommunen har ingen penge – 5000kr.  De leder, og vi overvejer om der skal 

findes en sponsor til finansiering.  

 

Evaluering baneklargøring 

Vejret har gjort det svært.  

Kommunikationen har været for dårlig. For meget er gået igennem formanden. Der skal 

fremover være en tovholder. 

Der skal lægges nye lines i Dyrehaven. Thomas kontakter Preben Toft. 

 

Sponsor til brunch t-shirts  

Der skal findes en sponsor. Peder og Jens afsøger mulighederne, og melder tilbage, hvis de 

finder en eller flere. Prisen er 12000 kr. for 100 trøjer. 

 

Ungdomsudvalg – status 

Ingen tilslutning til det første arrangement. Thomas laver opsøgende arbejde. 

Træningsholdene er næsten fyldt op. Der er flere tilmeldt end sidste år. Godt med voksne 

trænere. 

Der arbejdes med sommerskolen 

 

Klubudvalg – status 

Standerhejsning - en god dag med pænt besøg. God ide at det er en eftermiddag.  

Drop in- stor succes og god stemning 

Søndagstennis holder pause 



Fyraftentennis fredag – god tilslutning. Skal måske annonceres for alle. 

Sommerskel – er booket op. 

Mix – og herrredoubleturnering er planlagt. 

Stor succes med Lotte som træner  

 

Turneringsudvalg – status 

Der er stor tilslutning til egentræning og til træningen med Lotte. 

Tilmeldt 7 JTU hold, 6  DTFhold og 2 DGI hold 

A conto beløb til hallen tkr. 125 (se Jens´ mail fra d. 1/5) 

Der er en udlejningsaftale fra 2014. Den revideres så der er en forudbetaling på udgiftsbeløbet 

fra forrige sæson. I 2015/16 var det ca. 70000 kr. Dette for at lette Halfondens rentebyrde, men 

der var betænkeligheder omkring sikkerheden., så det er en ting der skal tages op igen. 

 

Leje tkr 42 til hallen (se Jens´ mail fra d. 10/3) 

Som udgangspunkt er det en dyr aftale. Der kigges på den fremadrettet. 

Jens tager det op i halfonden, og Peder undersøger det kommunale tilskuds størrelse.  

Det er gjort, og det udgør 65 % af beløbet gange den de procentdel som unge under 25 år udgør 

af det samlede medlemstal. Sidste år var beløbet ca. 10000 kr. 

 

Evt. 

Hjemmesiden er på vej- Kinni har gentagne gange rykket for færdiggørelsen. 

Der er lavet en notits i Ugebladet ang. Lys Nat. 

Der kommer en makkerbørs på opslagstavlen i klubhuset. En opslagstavele der bliver gjort mere 

dynamisk 

Booste info på Facebook er en god ide. 

Gymnasiet har booket baner den 28. maj fra kl.8.30 – 11.30 i Højvangen 

Der er sendt info ud om trænerlønninger og vejledende beløb til forplejning ved holdkampe. 

Ref. Peder 

 

 

 


