
Referat af bestyrelsesmøde i SLTK den 7.3.19 
Til stede: Hans, Jan Christoffer, Rune, Karen og Annette 

Referent: Annette 

 

Dagsorden: 

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde 
a. Godkendt. 

 
2.  Igangsætning af nyt tag på klubhuset og indsendelse af ansøgning til 

Folkeoplysningsudvalget (Hans og Karen) 
a. Vi har fået to tilbud. Karen kontakter begge tilbudsgivere med uddybende 

spørgsmål, og den billigste vælges. 
 

3. Opfølgning på banesituation/pasning af baner (Karen) 
a. Harding Aabrik og Kristian Jepsen passer bane A, B og C + udenomsarealer og 

klubhus. 
b. Carsten Kjellerup, Susanne Kjellerup, Mette Mai og Karen Domino passer bane D og 

E.  
c. Hans Simonsen er baneinspektør. Hans oplærer banepasserne. 

 
4. Baneklargøring (Hans) 

a. Hans opretter et event til tilmelding for medlemmer. Datoer: 9.4, 11.4 og 13.4. 
b. Der vil være fortæring (grill den 13.4 v. Jan Christoffer), og alle deltagere får ét 

boldrør pr. dag. 
c. Alle i bestyrelsen deltager i baneklargøring mindst én af de tre dage. 
d. Hans kontakter baneansvarlige i Højvangen og hører, om der skal oprettes event til 

klargøring her. 
e. Hans kontakter Jens Aamand vedr. indkøb af grus. Det anbefales, at der indkøbes 

10% mindre end sidste år. 
f. Karen er ansvarlig for maling af pointkugler i Dyrehaven. 
g. Hans undersøger behov for udskiftning af vandslanger og -spredere i Dyrehaven 

samt undersøger mulighed for at installere en vandtryksforsøger. 
 

5. Rengøring i klubhuset og forårsrengøring (Karen) 
a. Karen bliver ansvarlig for rengøringen og sørger for at få ansat en person til at 

varetage opgaven. Karen udarbejder en liste med arbejdsopgaver. 
b. Lønniveau:  

i. Under 18 år: 80 kr. i timen 
ii. Over 18 år: 120 kr. i timen 



 
6. Endelig plan for spille- og træningstider (Jan Christoffer) 

a. Endelig plan godkendt. 
 

7. Plan for sæsonen i KlubModul (Rune) 
a. Se punkt 6. 

 
8. Invitation og indhold til standerhejsning, tennissportens dag, tidspunkt for ”Early Birdy” og 

andet vedr. kontingent.  
a. Standerhejsning/Tennissportens dag: 

i. Standerhejsning 4.5.19 kl. 11. Karen laver invitation. 
ii. Tennisambassadører, der skal tage sig af gæster og spille tennis med dem – 

Jan Christoffer finder egnede emner. 
iii. Opvisningskamp: Jan Christoffer spørger Mikkel Ballisager om evt. far-søn 

kamp. Ellers findes et alternativ. 
iv. Karen og Annette sørger for forplejning. 
v. Salg af bolde, ketchere, trøjer etc. 

b. Kontingent: 
i. ”Early Birdy” fra 1-4. april 

ii. Fra 5. april stiger kontingentet 
 

9. Årshjul (Karen) 
a. Udsættes til næste møde. 

 
10.  Ny aftaleindgåelse om pasning af tennishallen, ny kontrakt pr. 1.5.2019 (Hans) 

a. Jens Aamand fortsætter endnu et år, men vil gerne frigøres i en del af 
sommerperioden (gælder kun tilsyn). Kurt og Bodil Schmidt sørger for tilsyn i 
sommerperioden. 

b. Rune undersøger muligheden for, at SLTK lejer hallen i sommerperioden. 
 

11. Oprydning af boldrummet i Højvangen 
a. Jens Aamand og Rune laver en aftale. 

 
12.  Punkter til næste bestyrelsesmøde torsdag den 25.4. kl. 18 hos Karen, Mossøbrå 12 

a. Årshjul (Karen) 
b. Opfølgning (baneklargøring etc., se ovenfor) 
c. Bestyrelsesmedlemmer sender punkter til Karen 

 
13. Evt.  

a. Rune sender mail til alle medlemmer med de forskellige medlemstilbud. 


