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Beslutningsreferat bestyrelsesmøde STLK 

 

Dato: den 27.3 

Deltagere: Rune Hoffmann, Karen Domino, Jan Christoffer Hoffmann, Lone Dombernowsky, Hans 

Simonsen og Anne Birgitte Fruelund Jensen 

Referent: Anne Birgitte Fruelund Jensen 

Pkt. 

1. Godkendelse af referat 

2. Nyt fra formanden herunder opgavefordeling i bestyrelsen 

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer og opgaver placeres på SLTK´s hjemmeside og på 

opslagstavlen i klubhuset. På den måde kan medlemmerne se, hvem de kan kontakte, hvis 

der opstår behov for det.  

 

3. Nyt fra kassereren 

Der er oprettet ny sæson på klubmodul.  

 

7. Fordeling af dage til de faste spilleaktiviteter 

Der er forslag om aktiviteter som retter sig mod forskellige aldersgrupper og behov. Det 

afhænger af om vi kan finde træningsdækning til alle grupper. Der planlægges træning for 

nybegyndere mandag og fortsættere tirsdag i Dyrehaven. Desuden letøvede 18-19 og 

øvede 19-20 mandag i Højvangen. Derudover er der tilbud til børn og unge. Rune og Jan 

Christoffer arbejde videre med oplæg over træningstilbud m.m., så det kan lægges på 

SLTK´s hjemmeside inden påske. Derudover kan der betales kontingent via hjemmesiden.  

 

5. Klargøring af baner i Dyrehaven v. Hans Simonsen 

Det ser ikke godt ud med banerne pt. Der er kommet slagger frem på nogle af banerne. 

Grundvandet stiger mere end da banerne blev anlagt for år tilbage. Hvis banerne skal 

renoveres, bør det gøres i slutningen af sæsonen. Der er problemer med en tilstoppet 

brønd og grøft. Vigtigt med hold til baneklargøring. Forhåbentligt bliver april en mere tør 

måned, så det er muligt at gøre banerne klar til den nye sæson. Opgaven tilrettelægges for 

klubbens medlemmer. Vigtigt med god forplejning. Der skal engageres tre hold til 

klargøring af banerne. Processen forløber tirsdag, torsdag og lørdag i uge 16. Der er 

standerhejsning søndag den 22.4. 

Hans tager kontakt til kommunen vedr. grøfter og afløb. 

Rune opretter det som events. 

Anne Birgitte tager kontakt til Jette Engelbrecht i Skanderborg Kommune ift. at invitere 

mennesker med flygtningestatus til deltagelse i baneklargøring. Jan Christoffer laver opslag 

til aktiviteten. Der er tilmelding via event på hjemmesiden. Tirsdag formiddag, torsdag 

eftermiddag og lørdag eftermiddag. 
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4. Værdsættelse af frivilliges indsats.  

Bestyrelsen vedtager det udsendte forslag fra Hans om påskønnelse af indsatsen med 

baneklargøring: et tennisboldrør for deltagelse og lodtrækning om 3 gavekort med spilletid 

i hallen. Desuden sponsorgaver fra det lokale fitnesscenter.  

 

8. Hvis man har en opgave, som man varetager for klubben med en afstand på over 20 km, så 

udbetales der km. penge efter den lave takst. Pkt. tages op igen til det kommende 

bestyrelsesmøde. 

 

9. Der er undervist i klubmodul på et spirende plan. 

 

10. Ud over den normale drift i klubben vil årets mål være at få undersøgt muligheder for 

renovering af to til tre baner i Dyrehaven, så de er klar til næste sæson.  Om muligt at få 

nedsat et Padlebaneudvalg. Vigtigt at arbejde for sammenhængskraft og det ”gode” miljø i 

klubben. Vi bestræber os på at udvikle en tennisklub for alle.  

 

Ønske om at afholde turneringer for området, hvor der støttes op om unge som ønsker at 

tage ansvar og udvikle sig som turneringsspillere.  

Bestyrelsen vil gerne kontaktes af medlemmerne til dialog om klubbens drift og udvikling. 

 

Følgende punkter udsættes til det kommende bestyrelsesmøde 

Beslutning om løn og træningstilbud. 

Drøftelse og perspektivering af klubbens situation og muligheder osv. 

Udarbejdelse af årshjul. 

Sommerskole for børn - hvordan ser det ud? 

Sommer camp for voksne, hvordan går det? 

Næste bestyrelsesmøde den 22.4, kl. 13-14 i klubhuset i Dyrehaven. 

 

 

 

 

 

 


