Referat af bestyrelsesmøde i SLTK den 1.3.21
Til stede: Kristian (første og sidste del af mødet), Karen, Rune, Shaiq, Cecilie, Annette
Afbud: Thomas (forlader bestyrelsen pr. dd)
Referent: Annette
1. Godkendelse af referat fra 22.9.20
a. Godkendt.
2. Opsamling af aftaler fra sidste møde
a. OK.
3. Etablering af udendørs Padel-tennisbane i Højvangen (Karen)
a. Der er mange uafklarede spørgsmål, som skal undersøges nærmere. Shaiq
og Karen indsamler mere viden fra andre klubber om udendørs padeltennis.
Karen har indhentet to tilbud på etablering af bane og vil indhente et tredje.
Fagperson fra JTU/DGI inddrages evt. Der er allerede søgt midler til
etablering af padeltennisbane. Yderligere kan ansøges om midler fra DGI’s
udviklingspulje. Karen sender en anmodning om forhåndstilkendegivelse til
kommunen.
4. Regnskab og budget (Rune)
a. Gennemgang af regnskab og budget. Det ser fornuftigt ud. Der er møde med
revisionen i indeværende uge.
5. Planlægning af den kommende generalforsamling
a. Godkendelse af bestyrelsens beretning gennemgået. Karen tilretter.
b. Dato, sted, fortæring, hvem gør hvad?
i. Vi satser på en dato i maj med forbehold for Covid-restriktioner.
Karen undersøger mulighederne i Sundhedscentret. Shaiq
undersøger mulighederne for fortæring (afghansk/mellemøstlig).
6. Nyt fra de forskellige ansvarsområder
a. Aftalen med private investorer m.h.p. et samarbejde om anlæg af
padeltennisbaner er droppet, da Halfonden ikke må indgå i kommercielt
drevne aktiviteter. Der arbejdes nu på udvidelse af hallen med en
tennisbane og en ny bane med plads til tre padeltennisbaner (vil kunne
konverteres til én alm. tennisbane, hvis behovet skulle opstå). Der er
udarbejdet tegninger, men en dispensation vil være påkrævet i forhold til
etablerede byggefelter. Dispensation er søgt, og der arbejdes videre med
sagen.
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b. Cecilie leverer en liste over trænere med deres uddannelsesbaggrund og
erfaring, så Forretningsudvalget kan tage stilling til lønninger etc.
c. Motionsudvalget holder møde den 2.3 m.h.p. planlægning af den
kommende sæsons aktiviteter.
d. Renovering af bane C og D i Dyrehaven går planmæssigt.
e. Fremover vil rengøring af klubhuset i Dyrehaven blive varetaget af et antal
personer, der deler tjansen.
7. Ny sæson i Klubmodul (Rune)
a. Rune starter ny sæson op i Klubmodul. Cecilie laver opgørelse over hold.
b. Motionsudvalget opdaterer oversigt over de faste hold.
c. Forretningsudvalget holder møde og udarbejder principper for faste
bookinger af baner.
8. Dato for næste møde
a. 25.3 kl. 19 hos Rune, Holtskovgårdsvej 10.
9. Evt.
a. Vi satser på at åbne banerne tidligt i år p.g.a. situationen indendørs (Covid19 lukning).
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