Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 11.5.20
Til stede: Karen, Rune, Shaiq, Cecilie, Kristian, Thomas, Annette
Referent: Annette

1. Godkendelse af referat (26.4)
a. Godkendt
2. Opdatering vedr. ”coronaregler” og tidspunkt for åbning af klubhus og hallen i Højvangen.
a. Vi afventer retningslinjer den 8.6.
b. Indtil da skal vi være varsomme med at overholde de gældende regler, f.eks. sørge
for at bede spillere, der har trænet, om at forlade anlægget straks efter endt
træning og endvidere bede nye spillere om straks at gå ind på banerne. På den
måde får vi spredt spillerne så meget som muligt.
c. Vi sætter håndsprit frem i klublokalet, så trænerne kan det tage det frem i.f.m.
træning.
3. Runde med orientering fra de forskellige ansvarsområder, egentlige punkter til drøftelse
skal fremsendes til dagsorden.
a. Thomas/Cecilie (ungdom – træning/turnering):
i. Der er kommet mange nye børn (flere fra fodbold/håndbold).
ii.
Det er endnu ikke afgjort, om der bliver turnering for de unge.
Tilmeldingsfrist til turnering skubbet frem til den 20.5. Vi kan tilmelde to
hold. Række afgøres senere.
iii.
Der er p.t. 6 tilmeldte til sommerskole for børn.
iv.
Øvrige arrangementer afventer de nye coronaregler.
b. Shaiq (seniorer – træning/turnering):
i. Cecilie og Shaiq gør rent i hallen.
ii.
Shaiq prøver at finde en træner (f.eks. Fetrat) til søndagstennis for
nybegyndere.
iii.
Nye øvede spillere skal (i et nyhedsbrev) tilbydes samspil, f.eks. med andre
øvede spillere om tirsdagen.
c. Rune (kasserer):
i. Dags dato har vi 215 medlemmer (40+ i forhold til sidste år).
ii.
Der er bestilt bolde til boldmaskinen.
d. Annette (motion):
i. Sommercamp for voksne i uge 26. Event er på vej. Tre dage (mandag,
tirsdag og torsdag kl. 17-20. Pris: 550 kr. Annette opretter event.
e. Karen (nye tiltag):
i. Fredagstennis (formiddag) med 13 spillere og 3 afløsere. Karen har lavet
en plan.
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ii.

Fitnesstennis med Jan som træner første gang den 24.5 (evt. billede fra
DGI).
f. Kristian (Halfonden/baner):
i. Der bliver installeret nyt lysanlæg i hallen.
ii.
Plan om fliser til hallen og dræn omkring hallen er stillet i bero af
økonomiske grunde. Der skal være møde med kommunen for at finde en
midlertidig løsning. Lisbeth (Hørning) og Kristian deltager.
iii.
Der er søgt om støtte i.f.m. manglende indtægter i hallen.
iv.
Alle grusbaner i er meget fin stand.
4. Indsats over for nye medlemmer:
a. Træning af nybegyndere 4 søndage à 2 timer
i. Shaiq går videre med at finde træner (se ovenfor).
b. Introtilbud til nye medlemmer med spilerfaring 3X2 timers træning på udvalgte
søndage i foråret.
i. Shaiq går videre. Oprettes som event.
c. Orienteringsmøde
i. Såfremt de nye coronaregler tillader det, indkalder vi til et medlemsmøde i
Dyrehaven efter den 8.6.
d. Mentorordning
i. Vi vil gerne tilbyde nye medlemmer en mentor (hjælpe i gang og
fastholdelse). Karen har indtil videre med succes fungeret som mentor for
nye spillere. Shaiq, Cecilie og Karen fortsætter som mentorer. Thomas er
forældrekontaktperson.
e. Forretningsudvalg
i. Rune, Karen og Annette fungerer fremover som forretningsudvalg for
bestyrelsen.
5. Forslag fra Annette om træner Martin Blixt fra Århus, der vil komme nogle gange i løbet af
sæsonen og tilbyde træning i noget specifikt (forhånd/baghånd/serv/flugtning) pris: 1,5
time til 75 kr.
a. Bred opbakning fra bestyrelsen. Annette udarbejder et forslag.
6. Orienteringsmøde for medlemmer efter den 8.juni, hvor vi også kan udlevere boldrør til
frivillige, der deltog i baneklargøring.
a. Se punkt 4c ovenfor.
7. Orientering om boldmaskine, herunder
a. Skal det koste noget at bruge boldmaskinen (det slider på boldene)?
i. Kasserede bolde fra træning anvendes til boldmaskinen.
b. Skal man have et minikursus, før man kan bruge boldmaskinen (boldmaskinen går
tit i stykker).
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i.

Vi tilbyder intro til boldmaskinen. Karen aftaler med Palle, som er
ansvarlig for boldmaskinen.

8. Dyrehaven:
a. Hegn og renovering af dette
a. Karen har kontaktet Midtjysk Hegn, som gennemgår hegn og udskifter dele af
hegn ved bane A. Desuden sætter de pløkker i hegn, hvor der er huller.
b) Opførsel af ”mudderbeskyttelsesmuren”.
a. Muren kommer til at gå langs bane C og dele af bane B. Tilbud modtaget på
67.000 kr. Igangsættelse i juni.
b. Flisegangen bliver hævet.
c. Renovering af baner (GF-beslutning om renovering af to baner) i efteråret. Vi
drøfter senere, hvilke baner der skal renoveres og indkalder eksperter. Karen
har modtaget et forslag om, at vi kan nøjes med at renovere baneenderne.
c) Maling af vinduer
a. En gruppe kvinder går i gang med at male vinduerne i klubhuset samt slåmuren
(mørkegrøn).
9. Kompetenceudvikling af bestyrelsesmedlemmer i brug af hjemmeside. Forslag om
telefonmøde med instruktør.
a. I første omgang instruerer Rune hele bestyrelsen i brug af Klubmodul.
10. Evt.
a. Cecilie og Jan overtager træning af begyndere (voksne) mandage kl. 19-21.
b. Reklame (flyttetilbud til 5.000 kr.)
i. Vi dropper reklametilbud. Som alternativ beder vi medlemmerne om at
sprede budskabet om SLTK på Facebook. Opfordring udsendes i et
nyhedsbrev: ”Hjælp os med at sprede kendskabet til SLTK”.
ii.
Eksempler:
1. Tag f.eks. en selfie i tennisklubben, og tag SLTK.
2. Del opslag fra SLTK.
c. Brochure med klubbens tilbud
i. Lægges på hjemmesiden og på Facebook.
d. Næste møde:
i. Søndag den 7.6 kl. 10-12 i hallen.
1. Et af punkterne er Introduktion til Klubmodul.
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