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Referat af bestyrelsesmøde i SLTK den 22.9.20 

 

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

Afbud: Thomas 

Referent: Annette 

1. Godkendelse af referat fra 6.8.20 

a. Godkendt. Der er tilføjet opfølgninger i referatet. 

 

2. Status på beslutninger fra sidste møde. (Annette) 

a. Gennemgået. 

 

3. Udbygning og udvikling af fælleden (Karen) 

a. Der har været indbudt til møde i kommunalt regi for idrætsklubberne i 

Skanderborg, og repræsentanter for klubberne er blevet interviewet. Karen 

deltog som repræsentant for SLTK, og Kristian deltog som repræsentant for 

Halfonden. Ønsket fra SLTK er flere indendørs tennisbaner og evt. mulighed 

for padeltennis. Der er mange ønsker fra alle klubber. 

 

4. Oplæg fra Kristian og Rune om Halfonden og fondens planer om udvidelse af hallen 

med 1 bane og samarbejde med 5 interessenter og etablering af 4 indendørs 

padeltennisbaner. 

a. Lisbeth Husum fra Hørning Tennisklub er blevet ny formand og erstatter 

med øjeblikkelig varsel Ole Hulten fra Stilling Tennisklub. 

b. Jens Aamand stopper sit arbejde for Halfonden til marts, og hans opgaver 

skal overdrages til nye folk. Den konstruktion, der blev aftalt på 

bestyrelsesmødet i Halfonden, møder modstand i SLTK m.h.t. lønstrukturen. 

SLTK foreslår, at opgaverne skal i udbud. Kristian og Rune melder tilbage til 

Halfonden, at SLTK forholder sig kritisk til den vedtagne konstruktion, og at 

opgaverne skal i udbud. 

c. På det seneste bestyrelsesmøde i Halfonden blev det besluttet, at skal laves 

en masterplan for udvikling af hallen.  

I mellemtiden har en lokal initiativgruppe henvendt sig til SLTK/Halfonden, 

idet gruppen har besluttet at etablere en hal med 4 padeltennisbaner i 

Skanderborg. Initiativgruppen er interesseret i et samarbejde herom med 

Halfonden. På baggrund af en drøftelse med initiativtagerne skal halfonden 

på sit næste bestyrelsesmøde drøfte et evt samarbejde om etablering af 4 

padelbaner/hal i tilknytning til Hallen Bestyrelsen i SLTK bakker op om disse 

planer.  Hvis der er potentiale i mulighederne, må vi vurdere, om 

konstruktionen af et samarbejde bør behandles på en generalforsamling 

eller orienteres om dette på et medlemsmøde 
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5. Overblik over træning i vintersæsonen. Cecilie har ansvar for planlægning og 

annoncering af træning for børn. Jan har sagt ja til at stå for samarbejde med skoler 

og stå for voksentræning. Plan for uddannelse af trænere til næste sæson. Hvem 

overtager, hvis Jan ikke er træner for voksne næste år? 

a. Der er 5 hold for børn i vintersæsonen, og der er god tilslutning til alle hold. 

Fordeling af børn afgøres i den kommende tid (Cecilie). 

b. Hørning vil gerne indgå i et samarbejde om træning f.eks. udvalgte lørdag 

formiddage (eventbaseret). Cecilie og Jan arbejder videre med dette. 

c. Jan har indvilliget i at stå for voksentræning og tilbud til skoler. 

d. Der er stor interesse for voksentræning, men ikke banetider nok. Vi vil 

forsøge at lave træning for dem, der ikke kan få plads på hold, på udvalgte 

lørdage inden jul, f.eks. 4 lørdage à 2 timer. Shaiq kontakter Jan m.h.p. at 

tage initiativ til dette.  

e. Cecilie laver et skriftligt oplæg til næste bestyrelsesmøde vedr. uddannelse 

af trænere, så vi er klar til næste sæson. 

 

6. JTU’s indsats i forhold til kvindetennis, hvem kan engagere sig i det? Mødet er den 

14.10 i Århus 1900. (oplæg er udsendt til alle i bestyrelsen, og til udvalgte aktive 

kvinder, til Jan og til motionsudvalget). 

a. Karen forsøger at finde en kvinde i klubben, der vil være tovholder. 

b. Cecilie og Karen deltager i orienteringsmødet den 14.10 som 

repræsentanter for bestyrelsen. 

 

7. Oprydning af boldrummet, hvem gør hvad?  

a. Boldkurve og soundbox flyttes til Højvangen (Cecilie).  

b. Der ligger mange brugte bolde på banerne. Vi skal fremover have en kasse i 

Dyrehaven til hhv. brugte og kasserede bolde. 

c. Bolde til salg flyttes til Højvangen (Karen og Annette). 

d. Karen vil gerne have et møde med trænerne, så vi får styr på bolde, regler 

for oprydning etc. Karen og Cecilie taler videre om dette og indkalder til et 

møde. 

 

8. Hvornår slutter vi udendørssæsonen? Vinterklargøring i Dyrehaven, sikring i forhold 

til skybrud, og lidt om planlagt møde med bane-M/K. 

a. Udendørssæsonen slutter omkring efterårsferien i Dyrehaven og evt. senere 

i Højvangen. Det afhænger af vejret. 

b. Der sættes aluminium muddersikring op ved indgangen til Dyrehaven til 

vinter. 

c. Lågen mellem bane D og E er blevet udskiftet med et aluminium 

afskærmning. 
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d. Karen og Kristian indkalder til et møde med banemændene m.h.p. 

banearbejdet næste år og ønsker til budgettet. 

e. Den store tromle sendes til eftersyn vinteren over. Den gamle tromle 

skrottes. (Kristian og IB) 

 

9. Dato for næste bestyrelsesmøde og evt. dato for kommende generalforsamling. 

a. Næste bestyrelsesmøde: mandag den 23.11 kl. 18.30. Sted udmeldes senere 

(Karen). 

b. Generalforsamling i uge 5 eller 6. Karen kontakter Sundhedscentret m.h.p. 

lokaler. 

 

10.   Evt.   

a. Intet 


