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Referat af bestyrelsesmøde i SLTK den 25.3.21 

 

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

 

Referent: Annette 

1. Godkendelse af referat fra 1.3.21 med opsamling af indgåede aftaler 

a. Referat godkendt. 

b. Opfølgning: Cecilie indkalder til trænermøder (opdeles i under/over 18 år) 

hurtigst muligt for at kunne lave profiler af de enkelte trænere. Karen 

deltager i mødet. 

 

2. Planlægning af standerhejsning søndag den 25.4 kl. 10 
a. Formiddagskaffe/-te med rundstykker (Føtex tilbud). 

 
3. Planlægning af generalforsamling 

a. Dato fastsat til den 6.5. Udsættes igen p.g.a. coronarestriktioner. Mål er at 
afholde generalforsamlingen i juni. 
 

4. Ny sæson 
a. Rune har sat ny sæson op med start 1.4. Reduktion i kontingent indtil og 

med 4.4. 
b. Banerne blev booket meget mere i 2020 end i 2019: 

i. 2019 (218 medlemmer): Lidt under 900 personbookinger i alt 
ii. 2020 (315 medlemmer): 2205 personbookinger i alt 

c. SLTK booker baner/spilletider for de hold, der er tilmeldt i 2021, dog ikke i 
spidsbelastningsperioder mandag til torsdag kl. 17-20. Grundet det generelt 
stigende antal bookinger er det besluttet, at de lukkede hold selv løbende 
skal booke baner fra 2022. Faste bookinger for hold vil kun gælde for åbne 
hold fremover.  

d. Gæsteordning: 
i. Der var i alt 250 gæstebookinger i 2020. De 3 første gæster er gratis, 

men nogle har booket til mange gæster, og da vi systemmæssigt ikke 
kan styre betaling/ikke-betaling, vil det fremover koste kr. 50,- for 
hver booket gæst. 

e. SLTK har booket baner til faste hold/træning, og der er sørget for, at der 
hver dag er mindst to baner til rådighed til fri booking. 
 

5. Årskalender/aktivitetskalender herunder faste arrangementer:  
a. Karen og Annette laver en folder til uddeling med klubbens tilbud. Folderen 

omdeles i de nye kvarterer ved hallen, og så vil vi opfordre medlemmer til at 
distribuere. 

i. Cecilie sender info om børn og unge samt voksentræning til Annette 
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b. AF kontakter trænere til sommerskole for voksne i uge 26.  
 

6. Planlægning af Tennissportens dag lørdag den 8.5 
a. Annette sender materiale ud (se ”Bevæg dig for livet”) 

 
7. Indendørs træning for kvinder den 18.4 kl. 13-17 (fordelt på to hold) 

a. Arrangementet flyttes udendørs (coronarestriktioner). Der vil være to 
trænere til hvert hold i stedet for én (Jan Christoffer og Shaiq). 
 

8. Nyt fra de forskellige ansvarsområder, herunder status på udendørs padeltennis 
a. Dyrehaven: 

i. De to baner (C og D), der skal renoveres i Dyrehaven, bliver først klar 
efter påske p.g.a. risiko for frost. 

ii. Kommunen er i gang med at kloakere og bliver først færdige efter 
påske. Det betyder, at der ikke er vand i klubhuset før efter påske 

iii. Baneklargøring 9., 10. og 11.4. 
b. Højvangen: 

i. Måske åbnes banerne omkring den 1.4 (afhænger af vejr/frost). 
ii. Hallen: Der er indhentet tilbud på udvidelse af hallen med en ekstra 

tennisbane og tre padeltennisbaner. Der afventes dispensation til at 
bygge uden for de etablerede byggefelter. 

iii. Der er fundet en afløser for Jens Aamand vedr. booking, 
administration etc. og også for det praktiske tilsyn i vinterperioden. 
Der er ligeledes fundet en person, som skal stå for tilsyn for 
sommerperioden. 

c. Padeltennis udendørs (udsættes): 
i. Der er flere muligheder for placering i Højvangen. Skal drøftes. 

ii. Ca. pris på bane: kr. 430.000 eks. moms og jordarbejde. 
iii. Shaiq har lavet nogle beregninger på pris og forrentning. 
iv. Der arbejdes videre, og Shaiq laver et estimat på forventet 

belægning, pris etc.  
v. Folkeoplysningsforbundet har bevilget kr. 75.000,- til etablering af 

padeltennisanlæg. 
vi. Annette søger DGI’s foreningspulje om yderligere tilskud. 

 
9. Tilbagebetaling af indendørs betalinger 

a. Rune sørger for tilbagebetalinger af indbetalte beløb for træning. 
 

10. Budget 
a. Rune sender revisioner til sidst udsendte budget til bestyrelsen. 
b. Budgettet sættes på som første punkt til næste bestyrelsesmøde. 

 
11. Evt. 

a. Ny mødedato: 6.5.21 kl. 18 i Dyrehaven. 


