Bestyrelsesmøde i STLK
Dato: 21.3.2018
Mødedeltagere: Jan Christoffer Hofmann Larsen, Rune Hofmann Larsen, Lone Dombernowsky, Karen
Domino, Hans Simonsen og Anne Birgitte Fruelund Jensen
Referent: Anne Birgitte Fruelund Jensen
Referat:
Pkt. 1 Velkomst ved Karen Domino, formand i STLK.
Pkt. 2 Kort orientering – Karen Domino mødes med tidligere formad i denne uge til overlap af
bestyrelsesposten. Rune Hofmann har fået overlevering af tidligere kasserer. Orientering om regnskab. Besøg
i bank om adgang til klubbens aktiver. Hver gang der udbetales penge verificeres det af både kasserer og
formand. Det godkendte regnskab fra det forgangne år placerer Rune på SLTK’s hjemmeside.
Ingen deltog i Jysk Tennisunions Generalforsamling i 2018. Medlemskabet i DTF/JTU handler om at støtte
tennissporten i Danmark og deltagelse i holdturneringer. Det er muligt at deltage i træningskurser og de
tilbyder support til klubben.
Netværk med andre klubber en opfordring fra Odder Tennisklub. Desuden opfordring fra Hørning Tennisklub
(KT1 kursus) for at uddanne trænere i klubben, hvis der er et ønske om det i STLK. Rune undersøger om det
har indflydelse på kommunale tilskud til træneruddannelse.
Vækstaftale som handler om tennissportens dag, familietennis og indsats for at skaffe nye medlemmer. STLK
har betalt for 10 konsulenttimer fra Jysk Tennisunion, og der er stadig to timer tilbage. Torben Hocksdahl
som er den nye konsulent, vil gerne komme og støtte op om, at der erhverves nye medlemmer i klubben. Vi
takker indtil videre nej til dette tilbud, da vi ikke har ressourcer til pt. at arbejde med dette. Karen henviser
Torben til at afslutte evaluering af vækstpakken med Kinni.
Der er tilmeldt fire bestyrelsesmedlemmer til Foreningernes Aften i Skanderborg Kommune på Fælleden den
22.3
Pkt.3 Drøftelse af hvad vi som ny bestyrelse vil prioritere. Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde
Pkt.4 Fordeling af ansvarsområder. Rune er kontaktperson for turneringsspillere, da vi ikke har et
turneringsudvalg i bestyrelsen. Bestyrelsen sætter prisniveauet for forplejning. Turneringsspillere skal selv
drive aktiviteten. Der er udarbejdet en oversigt over fordeling af ansvarsområder mellem
bestyrelsesmedlemmerne. Denne vil snarest blive lagt på hjemmesiden.
Punktet om årshjul og tilbud om campustennis sættes på som pkt. til det kommende bestyrelsesmøde. Karen
kontakter Dennis og Lau for at høre, om de fortsat ønsker at stå for klubmesterskabet i år.
Pkt. 5 Status på baneklargøring. Der er udarbejdet plan for arbejdet i Højvangen som Jens Aamand står for.
Rune står for klargøring i Dyrehaven dette arbejde starter sidst i uge 15, hvis vejret tillader det. I Dyrehaven.
Ny busskrydder Karen kontakter Ib Kirkegård, om han vil indkøbe en buskrydder. Er der nogen der har en
velfungerende brugt plæneklipper, kan man donere den til klubhuset i Dyrehaven. Der er bestilt grus.
Pkt. 6 Vedligeholdelse af baner i Højvangen og Dyrehaven.
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Ib Kirkegaard og Kurt S. Jensen har sagt ja til at være banemænd i Højvangen. Der er indgået følgende
aftaler:

•
•
•
•
•

Aftalt et skattefrit beløb på 1500 kr. pr. person for pasning og pleje af banerne. (Ib og Kurt)
Aftalt at der skal være 4 koste på banerne i Højvangen, gerne en model der ikke så let rådner.
(Gerne samlet indkøb hos Tress eller andet sted hvor vi får både kvalitet og god pris)
Aftalt at Ib og Kurt indkøber det nødvendige grej, betaling enten som udlæg eller på konto
(husk oplysning om navn ved køb på konto)
Kurt og Ib sørger selv for at få de nødvendige nøgler.
Der skal eventuelt købes nye bænke til Højvangen

Anlægget i Dyrehaven: Da ingen af de tidligere banemænd ønsker at fortsætte, har bestyrelse besluttet
følgende:
Der oprettes søndagstennis som event i Dyrehaven hver 3. søndag. Vi starter med en times arbejde
på banerne og anlægget kl. 9-10. I dette tidsrum vil anlægget være lukket. Derefter to timers spil
for tilmeldte til eventet. Der er 3 3 baner til tennis fra kl. 10-12. Dagen afsluttes med frokost til max.
300 kr.+ drikkevarer.
Der skal være et bestyrelsesmedlem tilstede, for at organisere bespisning, og der skal gerne være
en erfaren ”bane m/k”, der kan vejlede i opgaver og sørge for det praktiske.
Hans har ansvaret for denne ordning, og sørge for at det bliver oprettet under event på
hjemmesiden etc.
Klubhuset i Dyrehaven: Preben Toft har sagt ja til at varetage de håndværksmæssige opgaver i klubhuset,
og holder redskaber i orden i værksted. Karen samarbejder med Preben om disse opgaver. Preben
modtager ligesom banemændene 1500 kr. pr. sæson.
Rengøring varetages af: Helena Fruelund Grubb. Når hun ikke længere er interesseret i jobbet, er det aftalt
at Jytte Toft kan overtage dette arbejde.
Pkt. 8 Standerhejsning i Dyrehaven søndag den 22.4 kl. 10-12. Lone og Hans kommer med et oplæg om
arrangementet til næste bestyrelsesmøde den 9.4, kl. 19-21.30. Mail om standerhejsning og information om
kontingent og betaling heraf udsendes senest onsdag den 28.3. Kontingent betalt inden fredag den 20.4, kr.
1000 for en voksen person og efter denne dato er beløbet kr. 1100
Pkt.9 Tennisportens Dag lørdag den 5. maj. Der er pt ikke ressourcer til at arrangere noget denne dag i
Dyrehaven. Både formand og kasserer er optaget til anden side.
Pkt. 10 IT-kommunikation – Pt. skrives til kasserer@sltk.dk
Når vi tilkobles wannafind.dk kommunikerer bestyrelsesmedlemmer via denne tjeneste.
Pkt. 11 Sommerskole for børn i Dyrehaven i uge 31 fra mandag til fredag for børn mellem 6-14 år afholdes af
Jan Christoffer, Mikkel Kruse og Brian Kruse. Sommer camp for voksne i uge 26 fra man-tor., 17-20 i
Dyrehaven. Trænere: Catrine Bjerrehus- catrine.bjerrehus@LEGO.com Hun finder en makker. Lone og Anne
Birgitte kommer med et oplæg til næste bestyrelsesmøde.
Pkt. 12 Overblik over trænere og træningstilbud. Løn til trænere. Punktet udsat til næste bestyrelsesmøde
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Pkt. 13 Bookningsplan. Fordeling af tidspunkter til de faste aktiviteter i såvel Højvangen som Dyrehaven.
Pkt. 14. Drøftelse af hvem/hvad, der kan modtage kørselstilskud og tilskuddets størrelse.
Pkt. 15. Vækstaftalen er behandlet under punkt 1.
Pkt. 15 Drøftelse og perspektivering af klubbens situation og muligheder set i lyset af kommunens
fremsatte udkast til lokalplan for Højvangen samt muligt kommende renoveringsplan for Dyrehaven (Hans).
Punktet er udsat til næste møde
Pkt. 16 Udarbejde årshjul punktet udsat til næste møde.
Pkt. 17 evt. Karen Undersøger om vi kan afholde bestyrelsesmøder på Fælleden
Nyt punkt til næste møde: kontingentfritagelse.
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