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Referat af bestyrelsesmøde i SLTK den 28.11.21 

 

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

Afbud: Per 

Referent: Annette 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

• Referat og dagsorden godkendt 
 

2. Padeltennisbane: 
Hvordan går det, herunder besværligheder med godkendelse af placering i forhold til 
lokalplan, tvivl om nødvendigheden VVM-screening (miljøvurdering) og krav om minimal 
nedsivning af overfladevand 

• Et udvalg med deltagelse af bl.a. Karen og Kristian har holdt møde om placering af 
padeltennisbane. Foretrukken placering ved minitennisbanerne. Karen søger 
Teknisk Forvaltning om dispensation fra lokalplanen. 

• Da der er tale om en minimal ændring af et eksisterende anlæg, vurderes det, at 
det ikke er nødvendigt at foretage en VVM-screening. Karen sender redegørelse til 
Teknisk Forvaltning med begrundelse. 
 

3. Helårsbane ved Skanderborg Park 

• Forsinkelse af behandling grundet travlhed i den afdeling, der behandler ansøgning 
om opsætning af lysmaster.  

• Hvis det ikke bliver muligt at opsætte lysmaster, vil vi stadig prioritere at få adgang 
til banen. 
 

4. Gennemgang og færdigbehandling af udkast til årshjul 

• Alle i bestyrelsen melder tilbage til Karen senest 1.12.21 med ændringer/tilføjelser 
til årshjulet, som blev sendt ud den 11.10.21. 
 

5. Runde med nyt fra de forskellige ansvarsområder 

• Halfonden (Kristian): 
1. Udskiftning af bookingsystem er godt i gang.  
2. Hørning og Skanderborg Tennisklub skifter også KlubModul ud, så der søges 

samlet med Halfonden. 
3. Processen med indhentning af ombygning af hallen er i fuld gang. Budget på 

ca. 5 mio. kr. 

• Kasserer (Rune): 
1. Vigtigt at sende kvitteringer til kassereren via mail og ikke SMS. Der 

refunderes ikke via MobilePay. Bliver sat på hjemmesiden. 

• Turneringsansvarlig (Shaiq): 
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1. Boldmaskinen er flyttet til klubhuset i Dyrehaven. Kristian flytter den videre 
til Højvangen (frostfrit). 

2. Shaiq overvejer at arrangere en til to arrangementer for turneringsspillere i 
løbet af vinteren. 

• Motionsudvalg (Annette): 
1. Der har været overraskende lav tilslutning til søndagstennis i år, så vi har 

skåret ned på antal dage og reduceret booking fra tre til to timer på én bane 
i stedet for to. 

2. Nytårsturnering for voksne motionister den 2.1 bliver slået op som event 
snarest. 

3. Regler for refundering af indbetalt beløb skrives ind for hvert enkelt event. 
Der refunderes kun, hvis klubben aflyser et event. 

• Formand (Karen): 
1. Karen sender mail ud til medlemmerne om coronaadfærd med bl.a. 

anbefaling om ikke at anvende badefaciliteterne i hallen. 
2. Kristian undersøger muligheder for og pris på nyt låsesystem i Dyrehaven 

ved låsesmeden i Skanderborg. 
3. Næste GF bliver 10.2.22 kl. 19 i Bellis i Sundhedscentret. 

• Træning (Cecilie): 
1. Der er 6 tilmeldte på voksenholdet tirsdage. 
2. Cecilie træner mandage (sammen med Asger og Freja), Jan og Thea træner 

onsdage (sammen med Sejr og Karla). 
3. Cecilie er ansvarlig for juleevent for børn den 18. eller 19.12. 
4. Shaiq er ansvarlig for skumtennisevent mellem jul og nytår for børn og 

voksne, f.eks. den 29.12. 
 

6. Fremtidsplanlægning af træning: Ansættelse af cheftræner hvilket indebærer gennemgang 
af aflønning og ansættelseskontrakt med forventningsafstemning. Udkast til 
forventningsafstemning, krav og løn til øvrige trænere. Overblik over trænerpotentiale i 
SLTK (materiale kommer senere) 

• Karen taler med Jan vedr. jobbet som cheftræner 

• Karen præsenterede Hørning Tennisklubs opgavebeskrivelse for trænere – Karen 
supplerer? 

• Trænerne sørger for at spotte trænertalenter 

• Karen udarbejder et forventningsafstemningspapir  

• Karen og Rune gennemgår ansættelseskontrakter 

• Karen og Rune laver et udspil til fastsættelse af lønninger til trænerne 

• Det ser ud til, at vi ikke har nok trænere til næste sæson, så der skal findes nye 
kræfter, evt. uden for klubben 

• Næste sæson: Shaiq træner én gang om ugen, Cecilie træner ikke fast i foråret – 
kun weekendarrangementer 

• Rune og Cecilie sender en liste med klubbens trænere og uddannelsesniveau til 
Karen 

• Rune: forslag om at lægge voksentræning i weekender i stedet for på ugedage 
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• Annette sender kontaktoplysninger på trænerne fra sommerskolen for voksne 
 

7. Dato for næste bestyrelsesmøde 

• Tirsdag den 11.1.22 kl. 19 hos Annette, Kirsebærhaven 11. Shaiqs mor leverer mad. 
 

8. Evt. 

• Intet 


