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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 3.3.20 

 

Til stede: Karen, Rune, Shaiq, Cecilie, Kristian, Thomas, Annette 

Referent: Annette 

 

1. Velkomst og ”siden sidst runde”  

a. Thomas: Der er meldt et U14-hold til turnering. 

b. Rune: Der er meldt et 2. div. hold (mænd) til turnering. 

c. Karen: Vi laver en forsøgsordning med særligt medlemskab (500 kr.) for seniorer, 

der kun må spille fra 7-14 på hverdage.  

d. Karen: Passive medlemmer skal ikke tilmelde sig på hjemmesiden fremover – giver 

for mange administrative problemer. 

e. Karen: Vi bestiller grus uden råler til banerne. 

f. Karen: Karen og Annette var til JTU’s generalforsamling den 2.3. Karen gav et kort 

referat. Der er afsat 40.000 kr. i JTU til kvindetennis. Der er mulighed for at søge 

støtte til enkeltprojekter. Vi deltager i et netværk under JTU, og fokuspunkt er unge 

trænere – hvordan støtter vi dem bedst? Foreløbig er der planlagt et oplæg for de 

unge trænere. 

g. Cecilie: Fastelavnsarrangementet var en succes med 16-17 deltagere. 

h. Annette: Der er rigtigt godt gang i motionsafdelingen med stor tilslutning til alle 

arrangementer. Motions- og kommunikationsudvalg fungerer godt. 

 

2. Bestyrelsens fordeling af ansvarsområder 

a. Bestyrelsens side på www.sltk.dk er opdateret. Kommunikationsudvalget sørger for 

at formidle information om de forskellige udvalg. 

 

3. Forslag fra Karen om organisering af arbejde i udvalg og organisering af bestyrelsesmøder 

som mere koordineringsmøder og møder for overordnede beslutninger.  

a. Karen foreslog, at udvalgene holder møder og refererer til bestyrelsen. Der er 

nedsat følgende udvalg: 

i. Motionsudvalg (Karen, Sys, Anne Dorthe og Annette) 

ii. Kommunikationsudvalg (Niels og Annette) 

iii. Ungdomsudvalg (Cecilie og Thomas og evt. flere forældre) 

iv. Turneringsudvalg (Shaiq og flere – meldes ud senere) 

 

4. Skal der være gratis træning til nye juniorer og seniorer? 

a. ”Bevæg dig for livet” har tilbud om træning. Til næste møde kommer Cecilie med et 

bud på intro juniortræning, og Karen og Annette med et tilbud til seniorer. 
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5. Ønsker til faste spilletider til de forskellige træningshold og faste tider til motionsspillere, 

drop in m.m. Vi nedsætter et udvalg der udarbejder endelig plan og går i dialog med de 

involverede. 

a. Der nedsættes et udvalg bestående af Rune, Karen og Annette, der kigger på 

planen. Vi mødes den 7.3. Alle sender ønsker til udvalget. Det er vigtigt, at børnene 

får træningstider, der ikke er i konflikt med fodboldtræning. 

 

6. Aktivitetspjece (bl.a. placering af sommerskole for børn, placering af sommerskole for 

voksne) 

a. Kommunikationsudvalget kigger på pjecen. Godkendelse udskydes til næste møde. 

b. Sommerskole for børn: Uge 31. Cecilie laver event. Thomas laver opslag på nettet. 

c. Sommerskole for voksne: Forslag om uge 26 – 3 dage fra 17-20. Annette kontakter 

potentielle trænere. 

 

7. Halfonden 

a. Kristian: Forslag om, at der - inden der laves investeringer i Halfonden - bør laves en 

masterplan for, hvilke investeringer der skal foretages inden for de næste 5-10 år. 

F.eks. kunne man forestille sig en udvidelse, nye omklædningsfaciliteter, 

mødefaciliteter etc.  

b. Bestyrelsen støtter forslaget om, at der udarbejdes en masterplan, og at et vigtigt 

punkt bliver udvidelse af hallen. 

 

8. Årshjul. Det vil være dejligt hvis vi kan få det færdigbehandlet. Udkast vedlagt. 

a. Bestyrelsen læser igennem til næste gang og kommenterer. 

 

9. Dato for næste bestyrelsesmøde evt. mødedatoer frem til 1.9   

a. Næste møde: mandag den 30.3 kl. 19 i Kulturhuset. 

b. De næste møder tilrettelægges senere. 

 

10. Evt. 

a. Gaver til konfirmander: Tilbud om at prøve tennis (Thomas og Cecilie undersøger 

nærmere). 

b. Forslag om, at vi forsøger os med firmatennis (via personaleforeningerne). 

i. Shaiq arbejder videre med sit eget firma. 

c. Standerhejsning den 25.4 kl. 11. Motionsudvalget planlægger. 

d. Tennissportens dag den 2.5. Motions- og kommunikationsudvalget planlægger. 

e. Baneklargøring: 

i. Højvangen startes omkring 1.4. 

ii. Dyrehaven startes ca. 1 uge senere. 

 

 


