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Referat af bestyrelsesmøde den 30.9 2019 kl. 18-21 i Højvangen 
 
Til stede: Hans, Jan Christoffer (fra kl. 19), Rune, Karen og Annette 
Mødeleder: Karen 

Referent: Annette 
 

1. Godkendelse af referat fra 19.8.19. 
a. Godkendt. 

 
2. Medlemsoversigt og medlemstilbud (udsat fra sidste møde) 

a. Status på fordeling af medlemmer. V/Rune 
i. Totalt medlemstal: 214 medlemmer, heraf 77 under 25 (ca. 35% nedgang) 

b. Børn 
i. Forældremøde den 29.9 – 4 forældre har tilmeldt sig et foreløbigt udvalg 

(Thomas Høi, Frans Wichmann, Oliver Volgast, Mathias Lasgaard). Rune er 
tovholder. Foreløbig satses der på arrangementer (træning, play&stay 
etc.) i hallen i vintersæsonen. 

c. Træningstilbud til nye medlemmer junior- og seniorspillere. Hvordan går det? V/Jan 
i.  Vi har tilbud for børn fra U10 til U17 

d. Muligheder for intro til klubben for nye seniormedlemmer.  
i. Træning tirsdage kl. 17-18 med Esben Hammershøy 

ii. Tilbud til nye medlemmer. Forskellige muligheder – ideer (som ikke er 
drøftet, men tages op til foråret): 

1. Bevæg dig for livet - https://www.dgi.dk/tennis/tennis/former-for-

tennis/tennisintroduktion-for-voksne-begyndere 

2. Lav medlemspris det første år 
3. Mentor for nye medlemmer 
4. Gratis træning 

e. Motionsudvalg, der kan aflaste Annette og Karen. V/Annette og Karen 
i. Tages op på GF, så der åbnes for tilmeldinger til udvalget. Sys og Anne 

Dorte har foreløbig meldt sig. 
ii. Arrangementer i vintersæsonen (foreløbig): 

1. Søndagstennis  
a. For alle 
b. 20.10, 10.11, 24.11, 1.12, 15.12 
c. 3 timer, sessioner à 1,5 time, 40 kr. pr. session 

d. Morgenmad 

2. Mixturnering /nytårsturnering – tages op senere 
3. En dag med træningstilbud m. instruktør for voksne (Karen kontakter 

Lars Elkjær/Mik Hulgaard m.h.p. at få ideer). 
 

3. Status på anlæggene og kommende arbejdsopgaver V/Hans og Karen (udsat fra sidste 
møde) 

a. Karen har kontaktet Jens Peter Langballe Sørensen (chef for Vej & Trafik) m.h.p. at 
sikre Dyrehaven mod oversvømmelse af banerne, f.eks. i form en mur ved bane D 

https://www.dgi.dk/tennis/tennis/former-for-tennis/tennisintroduktion-for-voksne-begyndere
https://www.dgi.dk/tennis/tennis/former-for-tennis/tennisintroduktion-for-voksne-begyndere
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og E. Kommunen arbejder på at sikre, at vandet bliver på den anden side af 
Horsensvej (ordnes i.f.m. omlægning af scener til Smukfest). Der er møde om sagen 
den 1.10 i kommunen. 

b. Banemændene lukker banerne ned efter efterårsferien. 
c. Ventilation i omklædningsrum i Dyrehaven skal repareres. 
d. Nyt lys i det store rum i Dyrehaven. 
e. Nye toiletsæder i Dyrehaven. 
f. Måtter/træriste i baderum i Dyrehaven. 
g. Buske/træer/blomster på højen over mod Sølund? 
h. Evt. nyt hegn ved bane A? 

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

Hans (udsat fra sidste møde) 
a. M.h.t. vanding går vi i dialog med banemændene for at afklare behov. 
b. Der skal installeres ure udendørs inden næste sæson. Skal drives af el eller solceller. 

Kan vi evt. finde en sponsor?  
 

5. Opfølgning på etablering af helårsbane i SLTK. Hans har indhentet tilbud hos Sport Trading 
dels på omlægning af bane A til helårsbane og dels på ny helårsbane i Højvangen.  

a. Vi afventer stadig tilbud fra Sport Trading. 
 

6. Økonomi 
a. P.t. forventer vi et overskud i år på ca. 30.000 kr. 
b. Overskud på champagnebrunch var på ca. 100.000 kr., når den efterfølgende fest er 

betalt. 
 

7. Dato for generalforsamling og forberedelse af vedtægtsændringer  
a. Vi satser på en dag i uge 6. Karen undersøger m.h.p. lokaler. 
b. Rune laver udkast til vedtægtsændringer (tages på et separat møde sammen med 

punkt 8). 
 

8. Oplæg til årshjul (drøftelse og færdiggørelse) 
a. Tages på et separat møde sammen med punkt 7b. 

 
9. Telefonliste over medlemmer for medlemmer, hvor langt er vi med det? 

a. AF sender procedure ud 
 

10. Dato for næste møde 
a. Mandag den 4.11 kl. 18.30 i Højvangen. 

 
11. Evt. 

a. Nye billeder på hjemmesiden (AF) 
b. Salg af bolde og ketchere: 

i. Ketcher: 400 kr. 
ii. Boldrør: 50 kr. 
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c. Rune har indhentet tilbud på kodelås (ca. 2500 kr.) – vi tager stilling, inden næste 
sæson starter. 

d. Husk alle på, at udlæg skal sendes til kasserer@sltk.dk og ikke andre mails el. 
telefon. 

mailto:kasserer@sltk.dk

