Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 22. februar 2016 kl. 19.30 i Kulturhuset
1. Præsentation af bestyrelsen
2. Vision – hvad er vores mål med SLTK?
a. Ungdom – der mangler børn og unge, og der skal skabes relationer. Vi skal satse på flere børn
(bredden) i klubben.
b. Nye tiltag for at skaffe nye medlemmer. AF opfordrer klubudvalget til aktivitet. Vi skal sørge for,
at man som nyt medlem får mulighed for at møde/finde makkere/skabe relationer.
c. Vi er en ny bestyrelse og skal løbende justere vores indsats og finde ud af, hvordan vi bruger
vores kræfter.
d. Skulle vi på sigt satse på, at alle klubbens baner er i Højvangen, hvor der i forvejen er en stor
koncentration af forskellige sportsgrene? Det ville også gøre det nemmere at rekruttere
børn/spillere fra Stilling.
3. Standerhejsning lørdag d. 30/4 (sammen med Tennissportens Dag)
a. Kl. 14: Standerhejsning
b. Kl. 14.30: Miniturnering, instruktion af nye spillere på bane D og E.
c. Alle afgående bestyrelsesmedlemmer skal have en vingave (Knud, Lau, Karen samt Sys og Bodil
(tirsdagsdamer))
d. Der skal reklameres (FB, mails til medlemmer, hjemmeside, skoler, 10. kl. center, gymnasier,
supermarkeder, kommunens aktivitetshjemmeside
i. Kinni bestiller plakater/brochurer fra DTF i.f.m. Tennissportens Dag (DTF)
ii. Thomas finder ud af, hvor vi kan reklamere
iii. Kinni finder trænere og laver turnering
iv. Kinni køber bolde, som vi kan sælge
v. Peder sælger bolde på dagen (50 kr. pr. rør)
vi. Annette sørger for forplejning
vii. Kinni køber gaver til afgående bestyrelsesmedlemmer samt Sys og Bodil
4. Kasserer
a. Harding har indvilliget i at oplære Peder til kassererjobbet. Til en start fortsætter Harding som
kasserer, mens Peder er kommunikationsansvarlig. Planen er, at Peder gradvist kommer ind i
kassererjobbet og overtager på sigt. ALLE er glade 
5. Kvickly – kundekort
a. Holdkaptajner samt medlemmer af bestyrelsen (evt. kun nogle få) får et kundekort, som kan
anvendes til vareindkøb i.f.m. turneringer og arrangementer.
b. Harding og Peder kontakter Kvickly for at høre om muligheder og betingelser.
6. Regnskab 2015 – kommentarer og input til poster
a. Post 2500: Leje af klublokaler i hallen (kr. 41.575): Oprindelig en aftale indgået mellem SLTK og
hallen. SLTK ønskede opholdsarealer, og aftalen blev, at SLTK skulle betale den del af hallen,
indtil hallen var betalt (skulle være gældfri i 2020). SLTK skal altså betale 4 år endnu, men fra
hallens side er man indstillet på at drøfte en neddrosling af beløbet. Vi får et mindre
lokaletilskud fra kommunen, så nettobeløbet er reelt lidt mindre. Jens vender tilbage.
7. Baneklargøring 2016
a. Grus er bestilt til begge anlæg. Tromler er i orden.
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9.
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b. Kurt og Jens klarer det forberedende arbejde i Højvangen.
c. Ib, Preben, Jens R, Harding, Hans og Peder klarer det forberedende arbejde i Dyrehaven. Rune
er tovholder.
d. Jens aftaler datoer etc. med Rune.
e. Jens repræsenterer baneinspektørjobbet i bestyrelsen/mailadresse. Jobbet varetages af flere
personer, men Jens er kontaktmand.
Aftaler til banemænd, rengøring, trænere mm.
a. Rengøring: Peder taler med Harding vedr. aftalen om rengøring i klubhuset. Hvad dækker
aftalen? Hvor mange timer? Hvor ofte? Er vi sikre på, at der bliver gjort rent inden
standerhejsning? Aflønningsformen?
b. Banemænd: Hvis vi fortsætter med den nuværende ordning (kontingentfrihed og 1500 kr.) og
en forøgelse af antal banemænd til 7 personer + 1 til klubhuset (Preben), ender vi med en
udgift på 20.000 kr., hvilket er et langt højere beløb, end vi hidtil har betalt.
c. Da der er kommet flere banemænd, er bestyrelsen blevet enige om, at udgiften til banemænd
bør forblive uændret, og at hver banemand fremover følgelig får lidt mindre, nemlig 1500 kr. og
ingen kontingentfrihed. Jens informerer de berørte.
Champagnebrunch
a. Harding fortsætter som formand for champagnebrunchen. Der er nedsat udvalg, der varetager
div. poster.
b. Bestyrelsen bliver ikke involveret.
Ideer til sæson 2016 fra klub, ungdoms- og turneringsudvalg
a. Klubudvalg (Annette): Vigtigt at få gang i drop-in. fokus på relationer og det sociale.
b. Ungdomsudvalg (Thomas): Vi skal have fat i skolerne. Thomas har en aftale med MB-Skolen i
næste uge. Tennis som en del af idrætsundervisningen. Arrangementer for børn og unge
(mange er medlemmer i kraft af familiekontingent, men kommer ikke i klubben).
c. Turneringsudvalg (Kinni): En del administrativt arbejde. Holdkaptajner fortsætter. Skal
turneringsspillere selv betale deres licens? Tages op på et senere bestyrelsesmøde.
Træning
a. Torben Christensen tilbyder at træne begyndere. Bestyrelsen siger ja tak.
b. Lotte Gundtoft er interesseret i at indgå et samarbejde. Bestyrelsen er klar til at indgå en aftale
om følgende:
i. Træning torsdage 4,5 time: juniorer (ikke bredde), motionister (fortsættere),
turneringsspillere (1,5 time til hvert hold).
ii. Tovholder for ungdomstrænerne.
iii. Turneringsdag for motionister.
iv. Pris: 4500 kr. pr. måned.
v. Der skal være egenbetaling. Beløb ikke fastsat.
c. Ungdomstrænere
i. Kinni spørger de tidligere ungdomstrænere (Jan Christoffer, Mikkel og Rune), om de
fortsat har interesse i at træne breddebørn.
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12. Sponsorer
a. Kinni: Forslag om, at tilbyde firmaer at betale 5000 kr. om året for en sponsorpakke, som f.eks.
kunne give dem 2 gratis medlemskaber, link på SLTK’s hjemmeside, logo på t-shirts etc. Der kan
laves forskellige pakker. Kinni undersøger nærmere og vender tilbage.
13. Hjemmeside (bliv evt. inspireret af www.hadstentennis.dk og www.1900tennis.dk)
a. Bestyrelsen går i tænkeboks. Måske vi kunne få en af de unge til at hjælpe med teknikken?
14. Facebook
a. Kinni vedligeholder fortsat.
15. Klubtøj
a. Kinni sender mail om dette punkt.
16. Brochure om klubbens aktiviteter i sæson 2016
a. Kinni: Præsentation af brochure fra HEI. Kinni går videre og undersøger, hvad det koster etc.
17. Årshjul
a. De enkelte udvalg laver årshjul for deres opgaver.
18. Evt.
a. Kinni undersøger, om boldmaskinerne er klar.
b. Jens: Forslag om, at vi får minitennisbanerne i Højvangen rengjort + optegning af linjer. Jens får
en pris på opgaven og informerer bestyrelsen.
c. Jens får lavet en ny vimpel til Højvangen (påtrykt SLTK).
d. Peder (betalt af SLTK) og Jens (betalt af hallen) tager på kursus i Klubmodul.

Næste møde: Onsdag den 9. marts kl. 19 i Kulturhuset. Annette bestiller en let anretning (ikke mad).

Referent: Annette Fausing
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