Referat af bestyrelsesmøde i SLTK den 25.4.19
Til stede: Hans, Jan Christoffer, Rune, Karen og Annette
Mødeleder: Karen
Referent: Annette

Dagsorden:
0. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
a. Godkendt
1. Opfølgning på baneklargøring
a. Konklusion: Hans laver et oplæg til baneinspektørens hhv. bane-M/K’s opgaver, herunder
baneklargøring og -afslutning og vedligeholdelse.
2. Årshjul og kommende aktiviteter i denne sæson
a. Synliggørelse
i. Karen og Annette laver udkast til folder med klubbens tilbud
b. Hvad tilbyder vi som klub i den kommende sæson?
i. Onsdags drop-in 18-20 for letøvede/øvede i Dyrehaven (m. øl/vin/vand) - Annette
ii. Søndags drop-in 10-12 (m. formiddagskaffe) for alle i Dyrehaven – Karen, Susanne,
Carsten, Mette, Annette
iii. Fredagstennis 16-18 i Højvangen/Dyrehaven – Hans
iv. Tirsdagsdamer 18-20 i Højvangen – Helle
v. 60+ herrer - mandag, tirsdag og fredag 9-11 i Dyrehaven - Jens Rasmussen
vi. Træning for forsk. aldersgrupper og niveauer i Dyrehaven og Højvangen – Jan
Christoffer
vii. Fredagshygge for børn i Dyrehaven ca. hver 3. uge – Jan Christoffer
viii. Sommerskole for voksne uge 26 el. 27– Karen og Annette arbejder videre
ix. Events for voksne m. træning – undersøges nærmere – Rune og Jan Christoffer
x. Netværk under JTU:
1. Dametræf den 26.5 kl. 10-15 i Hørning Tennisklub
2. Herretræf den 2.6 kl. 10-15 i BMI
3. Ungdomstræf den 1.6 kl. 10-15 i Odder (skal baseres på
forældredeltagelse)
xi. Klubfestival/-turnering/-fest, stærk/svag double den 17.8. Kombineres med festen
for frivillige fra Champagnebrunch (kommer gratis med).
3. Status på medlemstal i forhold til sidste år.
a. Mulighed for passivt medlemskab skal skrives ind i vedtægterne.
b. Medlemstal p.t. 142, sidste år samme tid 165.
c. Postkort om Tennissportens Dag udleveres i Bakkerne og evt. andre steder – Rune, Jan
Christoffer, Annette

4. Opfølgning på forskønnelsesprojektet med beplantning af anlægget i Dyrehaven m.m.
a. Der er plantet nye planter i Dyrehaven (rhododendron, syrener, blåregn etc.)
5. Standerhejsning status.
a. Karen: standerhejsningstale
b. Jan Christoffer: orienterer om træning
c. Jan Christoffer og Steffen griller
d. Annette køber ind (grillpølser, brød, kaffe/te, kage el. rundstykker, øl, vand)
e. Salg af bolde og tøj
f. Udlevering af bolde til deltagere i baneklargøring
6. Træningsaktiviteter og tilmelding til træning og status over trænerne.
a. Jan Christoffer (19) + sommerskole
b. Mikkel Kruse (18)
c. Søren Servé (18)
d. Thea (minitennis) + sommerskole
e. Esther (minitennis) + sommerskole
f. Astrid (minitennis)
g. Josefine (minitennis)
h. Cecilie (efter sommerferien) + sommerskole
i. Rune (weekend events)
j. Rune spørger Mick Salling
7. Rengøring af klubhus
a. Karen er i gang med hovedrengøring
8. Evt.
a. Vedtægter skal revideres
b. I klubhuset skal der være bolde til træning, drop-in (i aflåst rum – Karen og Annette). Jan
Christoffer laver en plan for opbevaring af bolde til træning.
c. Karen sørger for bolde til skoleklasser.
d. Gamle bolde anvendes i boldmaskinen.
e. Rune opbevarer bolde til turnering.
f. Hans spørger Ib og Kurt vedr. vanding i Højvangen (skal der købes en slange?)
g. Tennissportens Dag annonceres i Uge-Bladet (avis/FB) og KultuNaut (det sker i
Skanderborg) - Annette
h. Næste møde: mandag den 3.6 kl. 19 i Dyrehaven

