Referat af bestyrelsesmøde i SLTK den 3.6.19
Til stede: Hans, Jan Christoffer, Rune, Karen og Annette
Mødeleder: Karen
Referent: Annette

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
a. Godkendt
2. Nyt fra formanden
a. Møde med Lars Elkjær om indsats for nye medlemmer den 17.6 i dagtimerne. Karen, Jan
Christoffer og evt. Hans og Annette deltager. Karen vender tilbage med tidspunkt.
b. Det er flere gange konstateret, at vi har haft gratister på banerne, og manglende booking af
baner samt registrering af gæster forekommer også. Bestyrelsen skal være opmærksom på
problemet og venligt kontakte spillere, hvis der ikke er booket.
c. Skolebesøg:
i. Der er udarbejdet en folder, som udleveres til de skoleelever, der kommer og
spiller.
ii. Karen skal til møde med en repræsentant fra Morten Børup Skolen vedr.
organisation af skolebesøg. Prisforslag for skoleabonnement: 3000 kr., som
inkluderer lån af ketchere, bolde, banebooking, tennisarrangement for børn,
forældre og lærere.
iii. Vi skal have lavet en ordning for opbevaring/udlån af ketchere og bolde (Karen og
Jan Christoffer).
d. Champagnebrunch sat i gang. Der er sendt opfordringer ud til frivillige, og mange har
allerede meldt sig.
3. Økonomistatus i forhold til budget V/Rune
a. Økonomien ser fornuftig ud trods fald i medlemstal (se næste punkt). Omkostningsmæssigt
er vi lidt under budgettet, og tilsvarende er vi lidt under med indtjening.
4. Analyse af medlemssituationen oplæg V/Rune
a. Antallet af seniorer er stort set uforandret, men vi har færre unge og færre
familiemedlemskaber.
b. Udgifterne er lavere end sidste år, og vi har fået større tilskud fra kommunen (fra 2018).
c. Vi skal satse på at få flere unge inden indendørssæsonen (se punkt 9).
d. Annette sender besked om, at kontingent er nedsat fra 1.6 (FB og mail til alle inkl. ikkemedlemmer)
5.

Status på træningsaktiviteter V/Jan
a. Næsten alle hold er fyldt op.
b. Der er ikke nogen tilmeldinger til minitennis. Der skal følges op (Jan Christoffer).

1

c. Positive tilbagemeldinger fra alle voksenhold.
d. Jan Christoffer vil fremover støtte de unge trænere (sidemandsoplæring) og arbejde
sammen med dem om at lave aktiviteter for de mindre børn.
e. Forældremøde for de unge spillere: Fredag den 14.6 kl. 16-17 inkl. let forplejning (Jan
Christoffer og Rune sender invitation).
6. Langsigtet plan om uddannelse af flere trænere V/Karen
a. Vi kommer på sigt til at mangle kvalificerede trænere, så vi skal have fokus på rekruttering
og uddannelse.
b. Der skal udarbejdes en plan. Karen taler med Lars Elkjær om muligheder for træner udefra,
som kan inspirere/oplære.
c. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.
7. Status på aktiviteter for motionister, herunder sommercamp, klubfest m.m. V/Annette
a. Sommerskole for voksne aflyst i år. Vi satser på at være klar igen i 2020.
b. Klubfest fredag den 16.8 (festudvalg: Karen og Annette). Foreløbig plan:
i. Start kl. 15
ii. Turnering kl. 15-18.30
iii. Fest kl. 19
1. Frivillige fra champagnebrunch deltager gratis. Hvis frivillig i 3 dage →
gratis ledsager. Ellers mulighed for betalt ledsager.
c. Mixturneringer (AF laver oplæg – 16 spillere, 4 baner):
i. Lørdag den 29.6: sommerferieturnering for motionister (mix)
ii. Søndag den 22.9: Hyggeturnering for motionister (mix)
8. Godkendelse af Infofolder til nye og nuværende medlemmer V/Annette
a. Folder godkendt.
b. Distribution af folder:
i. Hustandsopdeling
ii. Medlemmer deler ud (se punkt 9)l
iii. Bibliotek
iv. Bloms
v. Skoler
vi. McDonalds
vii. Sundhedscentret
viii. Fitnesscentre
ix. ???
c. Annette retter til og printer folder.
d. Annette og Karen sender mail til medlemmer m. info om folder og tilbud om at skaffe nye
medlemmer (2 boldrør for hvert nyt medlem)
e. Evt. artikel til Uge-Bladet (opkog af folder) (Karen og Annette). Karen kontakter i første
omgang Uge-Bladet for at høre til interesse, vinkel etc.
9. Status på og antal medlemmer og forskellige forklaringer på tab af medlemmer og indsats for at
få nye medlemmer
a. Se status under punkt 4.
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b. Hvert medlem deler foldere ud og får to boldrør for hvert nyt medlem: ”Skaf et medlem, og
få to rør bolde!”
c. Tilbud til nye voksne (+25) medlemmer efter 1.6: 750 kr. for medlemskab, træning af max.
4 personer 2 gange én time søndage kl.11-12 og kl. 12-13.
Efter sommerferien. Karen og Annette sender mail til medlemmer. + FB.
d. Introtilbud til nybegyndere (+25): 1000 kr. for ketcher, medlemskab og 4 gange træning
tirsdage kl. 17-19 på eksisterende hold.
Karen og Annette sender mail til medlemmerne + FB.
10. Beskrivelse af baneinspektørens arbejdsopgaver og bane M/K’s opgaver herunder baneklargøring
og -afslutning og vedligeholdelse V/Hans
a. Hans får lavet skilte ”Når banerne forlades”, som opsættes ved alle baner m. flg. tekst:
i. Banen tjekkes og fordybninger jævnes ud.
ii. Banen fejes helt ud til hegnet.
iii. Banen vandes om nødvendigt.
iv. Linjerne skal ikke fejes.
b. Resten af punktet (baneinspektør og bane M/K’s opgaver) udsættes til næste møde.
11. Status på anlæggene og kommende arbejdsopgaver V/Hans og Karen
a. Stenmel på gangsti langs banerne i Dyrehaven
b. Oprydning i skoven
c. Status på forskønnelsesprojektet
d. Nyt skur bag klubhuset til opbevaring af materiel til Champagnebrunchen.
e. Hele punktet udsættes til næste møde.
12. Diverse nyindkøb (forslag om ure i Dyrehaven, forslag om nye vandslanger i Dyrehaven og
manuel vanding i Højvangen
a. Der indkøbes nye vandslanger, som udskiftes efter behov.
b. Resten af punktet udsættes til næste møde.
13. Evt.
a. Næste møde: Mandag den 19.8 kl. 18 i Dyrehaven.
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