Referat af bestyrelsesmøde den 6.8.20
Til stede: Karen, Rune, Shaiq, Thomas, Annette
Afbud: Cecilie, Kristian
Referent: Annette
1. Godkendelse af referat (7.6)
a. Godkendt
2. Runde med status og evaluering fra de forskellige ansvarsområder
a. Formand
i. Møde om udvikling af Fælleden den 24.8. Kristian deltager og evt. Annette.
ii. Uddeling af årets priser. SLTK har ingen indstillinger.
iii. DGI årsmøde den 3.9. Shaiq deltager (blev forhindret).
iv. Klubhus:
1. Der er indkøbt en boks til udendørs træningsredskaber.
2. De planlagte reparationer af klubhuset er endnu ikke udført p.g.a.
manglende materialer. Vi afventer tilbud fra tømrer.
b. Kasserer
i. Der er indkøbt bolde, så vi har til vinteren. Der mangler skumbolde (Cecilie
bestiller).
ii. Regnskabsmæssigt ser det godt ud. Vi har flere medlemmer (254) end
sædvanligt. Oveni skal lægges de børn, der er på vej til at melde sig ind efter
sommerskolen, så forventningen er +270 medlemmer.
iii. Der har været overskud på både sommercamp for voksne og sommerskole
for børn.
c. Baneformand
i. Banerne er meget fine og velholdte både i Højvangen og i Dyrehaven.
Kommunen har sikret mod regnskyl, men der vil blive foretaget yderligere
foranstaltninger.
ii. Der har været problemer med gasflasken til grillen. Fremover vil den blive
låst inde. Det er vigtigt, at det bliver meldt, hvis der er problemer med
grill/gas.
iii. Læhegn etc. bliver inspiceret den 7.8 med kommunen, som har ansvar for at
skære beplantning ned.
iv. Der er indkøbt en vandopsamler til 10.000 kr. Det er vigtigt, at der bliver
udfærdiget en vejledning til brug af opsamleren. Karen laver et udkast. Der
vil blive arbejdet på en løsning for at opbevare opsamleren udendørs.
d. Turneringsudvalg
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e.

f.

g.

h.

i. Shaiq indkalder til møde med turneringsspillerne for at planlægge
vintersæsonen. Det har siden vist sig, at der ikke er interesse for at deltage i
indendørs holdturnering.
Træningsudvalg og børn-og unge
i. Sommerskole og SFO-tennis har været en stor succes.
ii. Thomas har sendt billeder og artikel om sommerskolen til Uge-Bladet.
iii. Evaluering af årets sommerskole:
1. Fint, at børnene møder kl. 8.15, men træning bør først starte senere
– børnene bliver for trætte sidst på dagen.
2. Vi har i år haft 42 børn på sommerskolen. Det er nok i overkanten
antalsmæssigt. Vi skal overveje forskellige muligheder, f.eks. to
sommerskoler, aldersopdeling eller andet inden næste år.
3. Det er vigtigt, at trænerne sørger for, at børnene rydder op, så
bænke, koste og bolde er på plads.
iv. Soundbox er indkøbt og anvendt med stor succes på sommerskolen.
v. Udvalget arbejder på at etablere fredagshygge for de unge.
vi. Shaiq overtager træning for Esben Hammershøy mandage.
vii. Vi laver et fredagsarrangement for at skabe et fællesskab for de unge
spillere (f.eks. 16-30 år). Rune og Thomas har ansvar for arrangementet.
Fredagsarrangement aflyst.
viii. Jan tilbyder fitnesstennis 1-2 gange om ugen. Ingen tilmeldinger.
ix. Vintersæsonen indendørs:
1. Tilbud om målrettet tematræning: Vi reserverer baner nogle timer
på lørdage med målrettet træning med f.eks. Martin Blixt, som også
har været træner på sommercamp for voksne.
Opfølgning: Jan vi tilbyde tematræning
Motionsudvalg
i. Der er mange aktiviteter i gang (drop-in to gange om ugen, fredagstennis
etc.) med stort engagement.
ii. Der bliver en mixturnering med frokost den 12.9.
iii. I vintersæsonen skruer vi op for blusset og arrangerer søndagstennis så
mange søndage som muligt. Vi bestræber os på at arrangere fredagstennis
de uger, hvor der ikke er søndagstennis. Vi vil gøre en indsats for at få flere
unge med.
Kommunikationsudvalg
i. Annette lægger nye billeder på hjemmesiden, bl.a. fra sommerskolen. Jan og
Thomas sender billeder til Annette.
Halfonden
i. Jens Aamand stopper i foråret 2021.
ii. Næste møde er den 24.8, hvor bestyrelsen konstitueres.
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3. Planlægning af de kommende indendørsaktiviteter, herunder træning for specifikke
grupper
a. Se ovenfor.
4. Dato for næste bestyrelsesmøde (weekender skal friholdes)
a. Tirsdag den 22.9 kl. 19.15 i Dyrehaven.
5. Evt.
a. Bestyrelsen tog en runde i Dyrehaven for at se, hvad der mangler at blive lavet i.f.t.
beskyttelsesmur samt beskæring af træer.
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