Referat af bestyrelsesmøde i SLTK den 1.6.21
Til stede: Kristian, Karen, Shaiq, Annette
Afbud: Rune, Cecilie
Referent: Annette
1. Godkendelse af referat og dagsorden
1. Referat og dagsorden godkendt.
2. Runde med nyt fra de forskellige ansvarsområder
1. Formand (Karen)
1. Der er stor aktivitet i klubben, og medlemstallet er nu på 280.
2. Vi satser på, at klubhuset i Dyrehaven males af medlemmerne. Det
forudsætter, at der er frivillig arbejdskraft.
3. Vi åbner op for omklædning og bad i Dyrehaven. Kræver dagligt rutinetjek,
som varetages af bestyrelsen. M.h.t. hallen taler de to formænd sammen
om mulighed for bad i hallens omklædningsrum
2. Kasserer (Rune)
1. Ikke til stede
3. Træningsudvalg børn og unge (Cecilie)
1. Ikke til stede
4. Baneformand (Kristian)
1. Der er problemer med den nyanlagte bane D. Vi har kontakt til
leverandøren, som arbejder på en løsning.
2. Der er overløb på tagrender, der giver oversvømmelser på især bane C.
Banemændene forsøger at løse problemet.
3. Der lægges loft over de to varmtvandsbeholdere i redskabsrummet, som
giver ekstra hyldeplads.
5. Halfonden (Kristian)
1. Kommunen har givet dispensation fra lokalplanen til at gå uden for planens
byggefelter (se tidligere referater). Men der er fredede orkideer i området,
som forhindrer byggestart. Miljøstyrelsen har kompetencen til at give
tilladelse til at flytte orkideerne, og der vil blive søgt om denne tilladelse.
2. Kristian har meddelt bestyrelsen, at han ikke længere vil være tovholder på
byggeprojektet.
6. Turneringsudvalg (Shaiq)
1. Begyndertennis om lørdagen har været en relativ succes. Der har været
tilslutning hver gang, men kun få deltagere. Flere af medlemmerne på
begyndertennisholdet har udtrykt interesse for at deltage, så der arbejdes
videre med at synliggøre ideen.
2. Boldmaskinen fungerer. Shaiq introducerer maskinen i.f.m. træning og
sender desuden mail ud om muligheden for introkursus.
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7. Motions- og kommunikationsudvalg (Annette)
1. Der bliver sommercamp for voksne i uge 26.
2. Der er overraskende få, der tilmelder sig onsdagstennis i år. Vi undersøger,
om det hænger sammen med krav om tilmelding eller madordning den
første onsdag i måneden.
3. Generalforsamling
1. Generalforsamling bliver den 24.6 kl. 19 i Bellis, Sundhedscentret.
2. Karen indkalder og sender dagsorden samt bestyrelsens forslag ud.
4. Dato for næste bestyrelsesmøde
1. Fastsættes på mødet i.f.m. generalforsamlingen.
5. Evt.
1. Shaiq: Har klubben sponsorer?
1. Vi må ikke reklamere i Dyrehaven (det er kommunens grund).
2. Shaiq arbejder videre med, om vi kan finde sponsorer, f.eks. til klubtøj, tøj til
trænere etc.
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