Referat af bestyrelsesmøde i SLTK den 6.5.21
Til stede: Kristian, Karen, Rune, Shaiq (pr. telefon), Cecilie, Annette
Referent: Annette
1. Godkendelse af referat og dagsorden
1. Referat og dagsorden godkendt.
2. Status og nyt fra de forskellige ansvarsområderne
1. Cecilie (træning):
1. Træning er startet i indeværende uge. Der vil blive tilbudt
erstatningstræning p.g.a. regnvejr.
2. Den ene sommerskole er fyldt op. Der skal lave reklame for sommerskolen i
uge 30 (Cecilie).
3. Træningsholdene er fyldt godt op. Der er få pladser tilbage på børne- og
ungdomshold, mens voksenholdene er besat. Der vil blive tilbudt træning
for voksne på udvalgte weekenddage.
2. Shaiq (turnering):
1. Der har været nogle henvendelser i.f.t. tilmelding til turnering (15 personer).
I den forbindelse bookes der fremover 3 baner tirsdag aften fra 20-22. Hvis
turneringsspillerne ønsker flere tider, må de selv booke løbende.
2. Shaiq opretter et event med intro til boldmaskinen.
3. Rune (kasserer):
1. Foreløbigt godkendte regnskab er afleveret. Vi afventer tilskud fra
kommunen.
2. De største udgifter er banerenovering i Dyrehaven.
3. Der er p.t. 262 medlemmer. Det er langt flere end de sidste mange år.
4. Annette (motion):
1. Tennissportens Dag – ”Bevæg dig for livet” den 8.5 kl. 10-14. Der vil være
morgenmad og grillpølser senere.
2. Sommercamp for voksne i uge 25 (evt. uge 26) (3 dage fra 17-20). Martin
Blixt fra Aarhus kommer med to trænere.
3. TennisAktiv +60 - ”Bevæg dig for livet”. Vi har fået tilskud fra DGI til træning
af +60. Det kommer til at foregå på 4 lørdage begyndende med 8.5.
4. Der er få tilmeldinger til events (nok fordi det er først på sæsonen). Annette
sender endnu en reminder/mail til dem, der plejer at tilmelde sig.
5. Kristian (baneansvarlig):
1. Klubhuset:
1. Varmtvandsbeholderen er blevet repareret. Der er to beholdere,
som ikke er koblet sammen p.t. Det koster lidt ekstra at varme op.
2. Der opsættes en hylde over varmtvandsbeholderen i skuret.
3. Der er kommet ny belysning i klubhuset.
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2. Banerne:
1. Der har været afleveringsforretning med Sport Trading på de to
renoverede baner. Der er lavet ekstra dræn.
2. Hegnsstolper er rettet op.
3. Baneklargøringen er startet for tidligt i år. Der har været frost, som
har ødelagt meget af arbejdet.
3. Halfonden:
1. Der er stadig ikke kommet svar fra kommunen på forespørgsel om
udbygning af hallen (se tidligere referater). Halfondens forslag ligger
inden for lokalplanen, men sagen trækker tilsyneladende unødigt ud.
2. Der bliver afholdt afskedsreception for Jens Aamand, når det er
muligt at forsamle flere mennesker.
6. Karen (formand):
1. Se efterfølgende punkter.
3. Indkøb til klubhuset (nye lamper, ny ovn med kogeplader, ny kaffemaskine og 2
udendørs magasinskabe til opbevaring af træningsbolde (eller et nyt træskur)). Trænerne
skal have nøgle.
1. OK
4. Afvikling af trænerkurser
1. Det går planmæssigt.
5. Status på udendørs padeltennisbane
1. Vi har fået 75.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalget i kommunen.
2. Vi har søgt 225.000 kr. fra DGI-puljen. Vi afventer svar.
3. Shaiq har kontaktet hhv. Randers Tennisklub og AGF om bl.a. belægningsgrad.
1. Randers
1. 475 medlemmer, heraf ca. 100 padeltennisspillere – der er
venteliste).
2. Klubben har én udendørs bane og overvejer at lave yderligere 3.
3. Belægningsprocent: 90% i primetime og 50% uden for primetime.
2. AGF
1. 380 medlemmer – heraf er 80 medlemmer udelukkende
padeltennismedlemmer.
2. Meget få spiller begge dele. Da AGF ikke ønsker at være to klubber
(tennis og padel), har de valgt fra næste sæson kun at tilbyde padel
til deres tennismedlemmer og hermed droppe muligheden for at
spille padel alene.
3. Belægningsprocent: 80% fra kl. 8-18.
4. Karen og Annette udarbejder to forslag til GF om hhv. helårsbane (Finanssektorens
uddannelsescenter – se nedenfor) og udendørs padeltennisbane. Shaiq er med som
konsulent.
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6. Status på renovering af helårsbane i samarbejde med Finanssektorens
Uddannelsescenter i Skanderborg
1. Vi har fået ét tilbud og afventer yderligere to tilbud.
7. Afholdelse af generalforsamling herunder medlemmer af bestyrelsen og drøftelse
1. Efter 11.6 er der mulighed for at forsamle op til 100 mennesker. Karen undersøger
mulighederne for lokaler.
8. Principper for udlån af materiel
1. Ydende medlemmer (banemænd og bestyrelsesmedlemmer) skal kunne låne
materiel fra klubben. Ellers spørg formanden.
9. Principper for, hvornår klubben giver morgenbrød eller lignende, og hvornår det er
egenbetaling (søndagstennis hver søndag og familietennis 4-8 gange i løbet af en sæson)
1. Klubben giver morgenbrød til søndags- og familietennis.
10. Evt.
1. Vi mangler plads til bolde og træningsudstyr. Forslag om at bygge en add-on til
klubhuset.
2. I.f.m. onsdags- og søndagstennis skal deltagerne selv levere bolde. Annette skriver
dette under de pågældende events.
3. Dato for næste møde: Tirsdag den 1.6 kl. 20 i Dyrehaven.
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