
Referat af bestyrelsesmøde den 19.8 2019 kl. 18.00-20.00 i Dyrehaven 

Til stede: Hans, Jan Christoffer, Rune, Karen og Annette 

Mødeleder: Karen 

Referent: Annette 

 

Inden mødet gennemgik bestyrelsen anlægget i Dyrehaven, hvor følgende blev konstateret: 

• Harding, Ib og Kristian har lagt gulv på loftet i klubhuset, så Champagnebrunch udstyr m.m. 
kan opbevares i eget hus 

• Reparationer/arbejdsopgaver i klubhuset: 
- nedløb på højre side volder problemer. Skal repareres. 
- der er problemer med myrer, der undergraver vindueskarm i højre side af 

klubhuset, så gulvet synker. Skal repareres. 
- huset trænger snart til maling ude og inde (arbejdsopgave næste år). 
- herrernes bruserum bliver meget let jordslået, det kræver udluftning og ekstra 

rengøring. 
- køkkengulv skal repareres. 
- lås i døren til klubhuset er defekt, vi overvejer kodelås og reparation. Rune er ved at 

indhente tilbud på kodelås til Højvangens boldrum/magasin. 
- hegn på bane A mod nord bør snarest skiftes, da der er mange huller for neden og 

boldene triller ud. Nyt hegn koster 8.000 kr. 

Referat: 

1. Godkendelse af referat fra 3.6.19 

a. Godkendt 

 

2. Opsamling af de aftaler vi indgik i juni. Hvordan er det gået med følgende, ganske kort 

opsamling: 

a. Karen og Jan: Kort om mødet med Lars Elkjær 

i. LE kom med en række forslag til aktiviteter (behandles i flere punkter 

nedenfor) 

b. Karen: Kort om mødet med Morten Børup Skolen 

i. Der var enighed om, at vi fortsat skal tilbyde skolerne gratis at anvende 

vores baner om formiddagen 

ii. På længere sigt kunne vi evt. tilbyde træning til lærerne, div. 

tennisarrangementer etc. 

iii. Karen sender brochure til kontaktpersoner v. Morten Børup Skolen og 

Skanderborg Realskole 

c. Jan og Karen: Aftalt at Jan og Karen skal finde et system for opbevaring af bolde. 

i. Venter 



d. Annette: Reklame for kontingentnedsættelse.  Distribution af folder og evt. artikel 

til Uge-Bladet. 

i. Det har givet nogle få, gamle medlemmer, at vi har skrevet til ikke-

medlemmer 

ii. Karen kontakter ejendomsmæglere i byen for at høre, om de vil lægge SLTK-

brochuren med i en velkomstpakke til nye borgere 

e. Karen: belønning for at skaffe et nyt medlem, procedure  

i. Flere medlemmer har skaffet nye medlemmer. Der er to boldrør eller vin pr. 

nyt medlem. Rune (bolde) eller Karen (vin) kontaktes. 

f. Jan: Opfølgning på manglende tilmelding på minitennis (Cecilie, Esther og Thea) 

i. Tilgang efter sommerskolen: 2-4 børn og flere på vej 

ii. Mulighed for tilgang v. samarbejde med skoler og SFO (jf. pkt. 2.b.iii 

ovenfor) 

g. Jan og Rune: Forældremøde  

i. Min. to møder om året ved start udendørs og indendørs - næste gang 

omkring 1.10. Alle trænere og Karen deltager. Jan og Karen er ansvarlige. 

h. Annette og Karen: Klubfest 

i. Den netop afholdte klubfest var en stor succes 

i. Karen: Champagnebrunch   

i. Velbesøgt, ca. 1000 gæster. Regnskab følger. 

 

3. Den nuværende banesituation i Dyrehaven 

a. Tidshorisont for klargøring 

i. Banerenovering er i gang. Bane A, D og E er åbnet. Tidshorisont for bane B 

og C ukendt – forhåbentlig torsdag den 22.8, men afhænger af vejret 

ii. Hørning stiller baner til rådighed om formiddagen 

iii. Hallen kan lejes til favørpris, så længe banerne i Dyrehaven ikke er klar 

b.  Løsning af de problemer, det har medført for manglende træning af medlemmer 

i. Jan og Mikkel sender mail ud om ekstratræning 

 

4. Træningsplan for vintersæsonen samt aftale med flere trænere og inspiration til de unge 

trænere 

a. Nogenlunde samme træningsplan som sidste år. Hallen er booket mandage og 

onsdage 16-19. Trænere på vej. 

b. Der oprettes et udvalg bestående af Karen og Jan, som indkalder trænerne til et 

møde med idéudveksling. 

 

5. Langsigtet plan om uddannelse af flere trænere, Hvem vil udarbejde et oplæg?  

a. Udsættes indtil videre 

 



6. Beskrivelse af baneinspektørens arbejds- og ansvarsområder og banemænd/banekvinders 

ditto. (Punktet blev ikke færdigt på forrige bestyrelsesmøde. Hans har udarbejdet et 

udkast).  

a. Vi arbejder videre. Banemændene inddrages i udarbejdelsen af plan.  

 

7. Medlemstilbud (udsættes) 

a. Status på fordeling af medlemmer. V/Rune 

b. Træningstilbud til nye medlemmer junior- og seniorspillere. Hvordan går det? V/Jan 

c. Muligheder for intro til klubben for nye seniormedlemmer. Kan vi evt. lave et 

motionsudvalg, der kan aflaste Annette og Karen. V/Annette og Karen 

 

8. Status på anlæggene og kommende arbejdsopgaver V/Hans og Karen (udsættes) 

 

9. Diverse nyindkøb (forslag om ure i Dyrehaven, og manuel vanding i Højvangen V/Jan og 

Hans (udsættes) 

 

10. Etablering af helårsbane i SLTK 

a. Hans indhenter tilbud hos Sport Trading dels på omlægning af bane A til helårsbane 

og dels på ny helårsbane i Højvangen. 

 

11. Næste bestyrelsesmøde 

 

12. Evt. 

 

 

 

 


