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Referat af bestyrelsesmøde den 4.11 2019 
 
Til stede: Jan Christoffer, Rune, Karen og Annette 
Afbud: Hans 
Mødeleder: Karen 

Referent: Annette 
 

1. Godkendelse af referat fra 30.9.19 
a. Godkendt.  

 
2. Nyt fra formanden, kassereren og de forskellige udvalg  

a. Formand (Karen):  
i. Generalforsamling 2020 – forslag til datoer: tirsdag den 28.1 eller torsdag 

den 6.2. Karen finder lokaler. 
ii. Karen har sendt mail til lederen af forvaltning, der har med vej og 

kloakering at gøre m.h.p. et møde vedr. løsning af kloakeringsproblemet i 
Dyrehaven. Vi afventer svar. 

b. Træningsudvalg (Jan): 
i. Der er fyldt helt op på U10-hold om mandagen. 

ii. Nye hjælpetrænere på vej: Sejr og Cilius. 
c. Kasserer (Rune): 

i. Økonomien ser pæn ud. Der er p.t. overskud for 2019. 
d. Turneringsudvalg (Rune): 

i. Vi har et enkelt hold (2. div.) med i indendørsturneringen. 
e. Klubudvalget (Annette): 

i. Der er godt gang i søndagstennis. 
ii. Der er nedsat et foreløbigt udvalg (Karen, Sys, Anne Dorte og Annette), 

som har planlagt møde om forestående aktiviteter og planer for næste år. 
Der skal bl.a. drøftes arrangementer på tværs af medlemsgrupper, 
rekruttering af nye medlemmer etc. 
  

3. Forslag til vedtægtsændringer v/Rune (Rune laver udkast til næste møde baseret på 
nedenstående): 

a. §3: Mulighed for passive medlemmer inkluderes (ingen stemmeret, ingen ret til at 
booke baner/spille eller deltage i træning/turneringer, kan deltage i sociale 
arrangementer). Vi undersøger, hvilke regler der gælder i andre klubber. 

b. §6: Restance - udgår (irrelevant). 
c. §7: Udelukkelse og eksklusion - udgår. 
d. §8: Ordinær generalforsamling - ”… og ikke er i kontingentrestance… ” – udgår 

(irrelevant). 
e. §12: Bestyrelsen – ” yderligere mindst 3 eller 5 medlemmer” ændres til ”mindst 3 

medlemmer”. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 

4. Forslag til årshjul v/Karen 
a. Formål: at støtte såvel eksisterende som kommende bestyrelsesmedlemmer. 
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b. Karen opdaterer udkast, som færdigbehandles på et af de kommende 
bestyrelsesmøder. 
 

5. Dato for næste bestyrelsesmøder 
a. Mandag den 2.12.19 
b. Mandag den 6.1.20 

 
6. Evt. 

a. På et møde i foråret afsættes en time til drøftelse af nye tiltag til at hverve nye 
medlemmer. 

 
 


