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Referat af bestyrelsesmøde i SLTK den 17.8.21 

 

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

Afbud: Shaiq 

Referent: Annette 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

• Referat og dagsorden godkendt 
 

2. Velkommen til Per som nyt bestyrelsesmedlem  

• Per er udpeget til at være medlem af Halfondens bestyrelse, og han har sammen 
med Kristian ansvar for udbygning af tennishallen og bygning af padeltennishal. 
Desuden deltager Per i ”Projekt Fælleden”. 
 

3. Nyt fra de forskellige ansvarsområder 

• Motionsudvalget (Annette) 
1. Onsdags- og søndagstennis kører fint 
2. Arrangement med tennis og drinks på vej, hvor der muligvis vil blive en 

intern turnering for fhv. turneringsspillere og en turnering for 
motionsspillere 

3. Familietennisarrangement på vej 
4. Indendørs satser vi på søndage formiddage og et større arrangement i løbet 

af efteråret (tages op i Motionsudvalget på næste møde) 

• Halfonden (Kristian, Per) 
1. Der er kommet to nye medlemmer i Halfonden (Per fra SLTK og Anne fra 

Hørning) 
2. Halfonden er i gang med at indhente tilbud på udvidelse af hallen (én 

tennisbane og tre padelbaner) 
3. Der har være møde med Skanderborg Kommune om fredede orkideer – 

ingen problemer med at udbygge hallen 
4. Der er planlagt møder vedr. finansiering af byggeriet 
5. Per gav en kort redegørelse for økonomien i det nye projekt 
6. Projektet præsenteres for bestyrelsen, når fonden er klar med byggeprojekt, 

byggetilbud og lånemuligheder 

• Hjemmesiden (Rune) 
1. Rune sørger for relevante opdateringer af f.eks. kontingentændringer etc. 
2. Der forhandles om nyt system som erstatning for Klubmodul 

• Kasserer (Rune) 
1. Vi er nu på 320 medlemmer 
2. Rune redegjorde for økonomien p.t. 

• Baneinspektør (Kristian) 
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1. De to renoverede baner (C og D) giver store udfordringer. Der arbejdes 
fortsat på at få dem til at fungere optimalt. 
 

• Træningsudvalg (Cecilie) 
1. Cecilie er i gang med at planlægge indendørs træning. Hørning Tennisklub er 

interesseret i at træne sammen med SLTK. Der er booket samme tider som 
sidste år.   

• Turneringsudvalg (Shaiq) 
1. Ikke til stede 
2. Der er ingen henvendelser p.t. vedr. turneringshold 

• Formand (Karen) 
1. Låsen i klubhuset volder problemer. Der arbejdes på at installere en kodelås. 
2. Klubhuset skal males, og der er oprettet tre events – to fredage og en lørdag 
3. Der skal udskiftes en tagplade på klubhusets terrasse. 
4. Vedr. udendørs padeltennisbane. Der er kontakt til to firmaer, som p.t. er i 

gang med at udarbejde et tilbud. Vi afventer. 
5. Samarbejde med Finanssektorens Uddannelsescenter om helårsbane. Vi 

afventer nabohøring vedr. lys på banen.  
6. Tennistur til La Palma i november. Tilmelding er afsluttet, og der deltager 

tennisspillere fra Skagen, Harlev og Aalborg. Der er 21 tilmeldte. 
7. Vi skal have en repræsentant til reception i Taekwondo Klubben 

 
2. Dato for næste bestyrelsesmøde 

• Tirsdag den 5. oktober kl. 19. 
 

3. Evt. 

• Per: Projekt Fælleden ønsker at skabe sammenhæng mellem de forskellige klubber i 
området. Den 29.10 er der en aktivitet, Fælleddagen, hvor klubberne opfordres til 
at deltage. Per er i kontakt med kommunen og stiller opgaverne (trænere, booking 
af hallen etc.). 

• Motionsudvalget vil arbejde på at udarbejde et årshjul. 

 


