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Referat af bestyrelsesmøde i SLTK den 12.10.21 

 

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

Referent: Annette 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

• Referat og dagsorden godkendt 
 

2. Status og evaluering på de forskellige ansvarsområder 

• Formand (Karen):  
1. Forretningsudvalget har mandat til at arbejde videre med udendørs 

padeltennisbane. 
2. Vi venter stadig på nabohøring vedr. lys på helårsbane ved Skanderborg 

Park. Vi skal betale 125.000 kr. til anlæg og elmaster, og vi har en 10 års 
kontrakt på brug af banen med en økonomisk graduering på 10 % pr. år af 
det indskudte beløb på 128.000 kr. i tilfælde af, at aftalen opsiges. SLTK har 
ansvar for banens vedligeholdelse fra 1.10-1.4. 

• Motionsudvalg (Karen, Annette): 
1. Der er booket en del søndage (begge baner fra 9-12). Desuden er der booket 

nogle få fredage eftermiddage. 
1. Søndage: 31.10, 14.11, 28.11, 5.12, 12.12, 19.12 (begge baner fra 9-

12) 
2. Fredage: 5.11 og 3.12 (1 bane fra 17-19 og 1 bane fra 18-19) 

2. Per undersøger vilkår  for leje af baner i hallen – vi forventer at fortsætte på 
samme vilkår som hidtil. 

3. Årshjul udsættes til næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen melder tilbage på 
udsendt forslag inden mødet. 

• Halfonden (Kristian): 
1. Der er ikke muligt at få finansiering til en padeltennishal. Der arbejdes 

videre på at etablere en tredje tennisbane. 
2. Halfonden regner med at få 75.000 kr. i godtgørelse for tab i.f.m. corona. 
3. Fælleddagen er udsat til maj 2022. 

• Hjemmeside (Rune): 
1. I proces. Vi afventer udspil fra Klubmodul, som har annonceret, at der er en 

forbedret udgave på vej. 

• Kasserer (Rune): 
1. 330 medlemmer. Flot! 

• Baneinspektør (Kristian): 
1. Bane C er etableret med ekstra dræn. Der er også lagt dræn ud for bane D. 

Pumpen er blevet sænket. Det ser ud til, at drænsystemet fungerer på 
begge baner, men vi har forbeholdt os ret til at reklamere over drænet, hvis 
det bliver aktuelt, når vi starter den nye sæson. På sigt kan det blive 
nødvendigt at etablere en beskyttelsesmur ud mod skoven. 
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• Træningsudvalg (Cecilie): 
1. Der er fin tilmelding til de fleste indendørs hold undtagen minitennis (p.t. 5 

tilmeldte af et max på 10). Cecilie arbejder på at skaffe flere til dette hold, 
evt. ændre navn på holdet eller invitere forældre med. 

2. Bestyrelsen ønsker at drøfte diverse forhold vedr. trænere, kvalifikationer 
og lønninger. Rune sender oplæg til træning, rekruttering, løn, kompetencer 
etc. til bestyrelsen, som tages op på næste bestyrelsesmøde. 

• Turneringsudvalg (Shaiq): 
1. Vi arbejder på fleksible dage for turneringer, så spillerne ikke er bundet på 

en fast ugedag. 
 

3. Dato for næste bestyrelsesmøde 

• Søndag den 28. november kl. 10 på Skanderborg Park. 
 

4. Evt. 

• Der er problemer med nøgler til klubhuset i Dyrehaven. Karen indhenter tilbud på 
kodelås. 


