
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 16.4.20 
 
Til stede: Karen, Rune, Shaiq, Cecilie, Kristian, Thomas, Annette 
Referent: Annette 
 

1. Standerhejsning den 25.4 blev aflyst p.g.a. corona, men vil blive erstattet af en åbningsdag, 
hvor der vil blive orienteret om årets aktiviteter. Dato venter, til vi har fået mere 
information fra officielt hold. 
 

2. M.h.t. åbning for spil på banerne, træning etc., følger vi sundhedsmyndighedernes 
anbefalinger.  
 

3. Jens Aamand har spurgt, om der er nogen, der vil gøre rent i hallen indtil videre (Aktiv 
Fritid gør ikke rent i coronatiden). Cecilie og Shaiq er interesserede og kontakter Jens. 
 

4. Forslag fra Annette om tættere samarbejde med Hørning Tennisklub, sådan at spillerne i 
de to klubber vil kunne spille med hinanden på tværs af klubtilhørsforhold. Hørning ligner 
på mange måder SLTK. De har 5 baner, samme kontingent som SLTK og en pæn 
medlemsskare, som vokser støt. De har bl.a. fået mange nye medlemmer i aldersgruppen 
25-40 år, hvor SLTK har meget få. Et samarbejde ville betyde, at der ville være flere 
muligheder for at spille med alderssvarende spillere og ville især komme de yngre spillere 
til gode. Der er flere muligheder, som f.eks.: 

a. Mulighed for at have hhv. SLTK og Hørning som klub nr. 2 med nedsat kontingent.  
Blev nedstemt. 

b. Mulighed for gratis at tage gæster med fra hhv. SLTK og Hørning til sin egen klub. 
c. Beslutning: Karen tager kontakt til Hørning Tennisklubs formand, Lisbeth, for at 

drøfte forslaget. Det blev foreslået at udvide ordningen, sådan at det skal være 
tilladt at tage gæster med fra andre klubber, hvis blot gæsterne er medlem af en 
tennisklub. Evt. skal muligheden begrænses til weekender og ikke primetime (16-20 
på hverdage). Det meldes ud, at det er på forsøgsbasis. Vi formulerer noget til et 
nyhedsbrev. 
 

5. Nyt fra de forskellige ansvarsområder 
a. Shaiq: Firmasport på standby p.g.a. corona. Shaiq og Rune arbejder sammen vedr. 

holdtilmelding, -kampe etc. 
b. Cecilie: Hold og sommerskole er oprettet. Der er usikkerhed om sommerskolen 

p.g.a. corona. Der er åbent for tilmelding. Penge retur, hvis vi ikke kan afholde den. 
c. Thomas: Konfirmationsgave (medlemskab) giver ikke mening i år, da konfirmationer 

er udskudt til efteråret. Kan vi give skolebørn (evt. en specifik årgang) et tilbud om 
at prøvemedlemskab for resten af sæsonen? 

d. Annette: Sommercamp for voksne, uge 26, 3 dage, 17-20 – afventer Blixt 
Der bliver drop-in onsdag og søndag 

e. Aktivitetskalender – Karen og Annette kigger på den 
 



6. Evt. 
a. Næste møde: Mandag den 11.5 kl. 19 i Klubhuset, Dyrehaven 

 


