Referat af bestyrelsesmøde den 7.6.20
Til stede: Karen, Rune, Shaiq, Cecilie, Kristian, Thomas, Annette
Referent: Annette
1. Godkendelse af referat (11.5)
a. Godkendt
2. Runde med nyt fra de forskellige ansvarsområder
a. Formand (Karen) – herunder nye tiltag
i. Lørdag den 13.6 kl. 9-12: Forsinket standerhejsning i Dyrehaven
ii. Klubhuset: Vinduer malet af fredagsholdet, køkkengulv skal repareres
(Kristian)
iii. Fitnesstennis gennemført med Jan som tovholder (stor tilfredshed hos
deltagerne – kalder på gentagelser)
iv. 4 gange gratis træning for nybegyndere og 4 gange brush-up træning er i
gang med Shaiq som tovholder (stor tilfredshed hos deltagerne)
v. Nye regler for boldmaskinen (betaling, introkursus obligatorisk)
vi. Arrangement: Tennis og champagnebrunch den 8.8.20
vii. Arrangement: Tennis på Samsø for kvinder i september (for tirsdags- og
torsdagsdamer)
viii. Hegn og mudderbeskyttelsesmur i Dyrehaven lader vente på sig
ix. 14.6: Tennistræf for damespillere fra flere klubber (30 tilmeldte)
x. Udendørs ure (2 stk.) opsættes på klubhuset i Dyrehaven
xi. Vi skal have indkøbt svamperedskaber til opsamling af vand på banerne
(Rune undersøger)
b. Kasserer (Rune)
i. Vi har p.t. ca. 240 medlemmer (forventning: 260-270 i alt (224 sidste år))
ii. Stort set alle træningshold er fyldt op
iii. Der skal gøres reklame for voksen tenniscamp (p.t. 6 tilmeldte)
iv. Der er 25 tilmeldte til sommerskole for børn
v. Pr. 1.6 er kontingent nedsat med ca. 20%
c. Baneformand (Kristian)
i. Den sidste tids regn har vist, at bane D og evt. E står først for m.h.t.
renovering. Banerne bliver hårde efter regnskyl. Banerne er i øvrigt alle i
meget fin stand.
ii. Hallen:
1. Der er meget lidt aktivitet i bestyrelsen. Kristian opfordrer til et
snarligt møde.
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2. Der kommer nyt lys, og terrassen udenfor renoveres.
d. Turneringsudvalg (Shaiq)
i. 3. div. hold trækkes tilbage, da vi ikke kan stille hold. Vi har m.a.o. p.t. ikke
nogen turneringshold for seniorer. Der indkaldes til møde i august med
deltagelse af Shaiq, Karen og Rune fra bestyrelsen for at drøfte situationen.
Shaiq indkalder.
e. Træningsudvalg og børn og unge (Cecilie og Thomas)
i. Der er så mange børn tilmeldt træning, at der har måttet sættes nye
trænere ind. Vi har ikke mere plads på holdene, og der er hele tiden nye, der
gerne vil ind. Trænerne vil lave nogle flere tilbud, f.eks.
weekendarrangementer, for at få alle med.
ii. Der vil blive arrangeret noget for børnene en fredag i den sidste uge, hvor
der er træning (f.eks. drop-in). Desuden vil der på hverdage i sommerferien
blive arrangeret spil for børnene.
iii. Der er to børnehold tilmeldt turnering.
f. Motionsudvalg (Annette)
i. Drop-in
1. Vi har i conaraperioden haft tilmelding, men vil nu forsøge at lave
drop-in på samme basis som sidste år, altså at man bare møder op
og sætter hold (uden begrænsning på deltagerantal).
2. Annette kontakter træner Martin Blixt fra Aarhus for at høre, om han
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.
ii. Sommercamp: Antal deltagere sættes op til 16, og der åbnes for
nybegyndere.
g. Kommunikationsudvalg
i. Intet nyt
3. Planlægning af klubmøde lørdag den 13.6 kl. 9-12 (Cecilie og Annette deltager ikke)
a. Bestyrelsen møder kl.8.30 og laver kaffe og gør klar
b. Karen opretter event
c. Rune køber morgenbrød
d. 9:00: Forsinket standerhejsning
e. 10-12: Introduktion til boldmaskinen
4. Intro og opdatering i anvendelse af Klubmodul
a. Rune introducerede de grundlæggende funktioner
5. Reparation og maling af klubhus udvendig og dørkarme og paneler indvendig
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a. Der skal skiftes nogle brædder. Omfang og pris skal vurderes lørdag den 13.6 af
bestyrelsen
6. Dato for næste bestyrelsesmøde (weekender skal friholdes)
a. Dato følger i august
7. Evt.
a. Punkter til næste møde:
i. Drøftelse af tildeling af tider i primetime på hverdage (træning, drop-in,
andre grupper)
b. Forslag fra Rune: Vi bør lave events for børn hen over sommeren (mange er
hjemme)
c. Forslag om evaluering af træningen: Et medlem af bestyrelsen (Thomas) møder op
til sidste træningsgang (før og efter sommerferien) for at evaluere træningen.
Forældre indkaldes til børneholdene.
d. Vi skal have lavet en plan for, hvordan vi kan fastholde, udvikle og skabe fællesskab
for vores trænere. Cecilie og Thomas arbejder videre.
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