
 1 

Referat af bestyrelsesmøde i SLTK den 7.2.19 
 
Til stede: Hans, Jan Christoffer, Rune, Karen og Annette 
 
 

1. Velkommen til vores nye bestyrelsesmedlem. 
 

2. Bestyrelsens fordeler de forskellige opgaver og ansvarsområder imellem sig. 
a. Se SLTK: https://sltk.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=234  

 
3. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder for resten af året. 

a. Torsdag den 7.3 kl. 19.30 hos Rune og Jan Christoffer 
b. Torsdag den 25.4 kl. 19.30 hos Karen 

 
4. Opfølgning på generalforsamlingen 

Ansøgning til Folkeoplysnings Forbundet om tilskud til nyt tag, forskønnelse af anlæg og på sigt 
renovering af 2 baner i Dyrehaven. Karen har udarbejdet forslag til ansøgning. Karen fremlægger de 
forskellige tilbud på tag. Desuden ansøges Aura og Nordea om tilskud (se vedlagte bilag). 

a. Forslag til revitalisering af klubben for børnefamilier: ”spil og spis”, pizzafredag hver 4. uge 
b. Forskønnelse: Beplantning, indgangsportal etc. 
c. Nyt tag på klubhuset: Der er indhentet 4 tilbud på hhv. eternittag og ståltag, hvoraf 

sidstnævnte skal monteres oven på det eksisterende tag. Der skal grundigere 
undersøgelser af de to typer tage til, inden der tages endelig stilling. Hans står for dette. 

d. Nyt interiør i klubhuset  
e. Renovering af to baner i 2020 (afhænger af flere forskellige faktorer, bl.a. banernes tilstand 

til efteråret 2019) 
 

5. Gennemgang af det udarbejdede årshjul 
a. Udskydes til næste møde. 

 
6. Hvordan skal vi forholde os til de faste spilletider i den kommende sæson. Er det nødvendigt at 

nogle hold skal flyttes. Flere har bl.a. ytret sig om at træning af børnene ønskeligt kunne placeres i 
Højvangen. 

a. Jan Christoffer præsenterede udkast til plan. Planen er godkendt. Bestyrelsen går i dialog 
med et enkelt hold om flytning af spilletider. 

b. Principper for turneringsspillere udarbejdes af Rune og sendes til turneringsspillerne. 
 

7. Orientering om udbyttet af møde med Skanderborg Kommune og forskønnelse af anlægget i 
Dyrehaven, plan for projektet. Der kan evt. søges om midler fra Skøn Puljen. 

a. Karen har haft møde med Michael Jensen fra Skanderborg Kommune. Kommunen vil gerne 
være med til beplantning af skråningerne omkring banerne. Projektet er i gang. De endelige 
aftaler er endnu ikke på plads. Tages op på næste bestyrelsesmøde. 

 
8. Hvordan skal vi løse pasning af baner i Dyrehaven? 
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a. Der er ikke umiddelbart oplagte kandidater. Kristian Jepsen har indvilliget i at holde 
klubhus og græsarealer omkring huset. Karen prøver at samle et hold. En mulighed er at 
ansætte en banemand uden for klubben.  

 
9. Hvem skal vi spørge om rengøring af klubhuset? 

a. Annette spørger Helena, om hun vil fortsætte. Hvis ikke, forsøger Karen at finde en anden. 
Jytte spørges først. 

 
10. Punkter til næste møde 

a. Opfølgning på banesituation (Karen) 
b. Rengøring i klubhuset (Karen/Annette) 
c. Endelig plan for spilletider (Jan Christoffer) 
d. Plan for sæsonen i KlubModul (Rune) 
e. Årshjul (Karen) 
f. Oprydning af boldrummet i Højvangen 

 
11. Evt. 

a. Klubbens opstrengningsmaskine er i stykker. Det blev besluttet at tilbyde den til salg til 
klubbens medlemmer. Sælges til bedste bud over 750 kr. 

b. Boldrummet i Højvangen skal ryddes op. Tages op på næste møde. 
c. Mulighed for passivt medlemskab undersøges (Rune). 
d. Regler for medlemskab i SLTK som sekundær klub blev drøftet. Tages op på et senere 

møde. 
e. Skal vi have en velkomstfolder? Drøftes på et senere møde. 
f. På GF blev det besluttet, at bestyrelsen skal arbejde videre med en helårs tennisbane i 

Højvangen. Skal drøftes i bestyrelsen på et senere møde. 
g. Vedtægterne skal gennemgås i bestyrelsen på et senere møde. 

 
 
 
/Annette 
 
 


