
Referat af bestyrelsesmøde d. 22-1-2014 kl. 20.00 

 

Til stede var: Suzan Behr, Pia Vedel, Allan Falch, Lars Baastrup, Niclas 

 Afbud fra Anne Lindhardt 

1. Godkendelse af referat 

 

Referat og dagsorden er godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra Generalforsamling 2013 

 

Referat er godkendt 

 

3. Introduktion til hinanden og konstituering 

Pia er formand 

Allan er næstformand 

Suzan er kasserer 

Lars tager sig af turneringstennis 

Niclas tager sig af konkrete projekter 

Anne var ikke tilstede 

IT-udvalg Pia og Ole 

Festudvalg Lars 

Klubturnering Allan 

Juniorudvalg Lasse, Suzan, Birgitte, Pia, Anne og Niclas 

Baneudvalg Martin, Pia, Suzan 

Baneudenomsudvalg - Niclas 

 

  



4. Orientering fra udvalg, formand og kasserer 

 

Der er bygget en ny hal i byen, som har haft en høringsfase omkring brugen af denne. Pia har 

forsøgt at få vores input ind, men har oplevet en hård kamp for det. 

 

Vi har afholdt et juniorstævne. Dette var en meget stor succes. 

 

5. Budget 

Vi følger økonomien til dørs. Vi vil bruge lidt til døre, Niclas spørger sin far 

6. Regnskab hjælp 

Vi har lavet en aftale med Tina Graversen om at tage sig af regnskab og bogføring. Det forventer vi 

os meget af, da det kan aflaste Suzan. 

Vi har indgået en aftale med Skjold Burne omkring et sponsorat. Henrik Højbjerre hjælper med en 

underskrift på denne. 

7. Kontrakter 

 

Vi har lavet en aftale med Niels Rokjær. Denne aftale er lidt dyrere end tidligere, men vi mener, at 

det er en vigtig aftale.  

Vi har lavet en aftale med Martin omkring Banepleje. 

Vi snakkede omkring andre medlemmer af klubben og er stadig af den opfattelse at klubben skal 

drives af frivillig arbejdskraft, og derfor skal antallet der får gratis kontingent begrænses. 

De øvrige trænerkontrakter forventes fortsat. 

8. Opgaver 

 

Vi har fået mail fra kommunen med listen over hvad vi skal gøre. Pia ekspederer dem.  

 

9. Aktivitetskalender 

 

Vi vil gerne fortsætte det høje aktivitetsniveau.  

 

De tidligere års aktiviteter fortsætter. 

 

  



10. Sponsoraftaler 

 

Pia har indgået en aftale med Vestjysk Bank. Vi får 2000 kr., hvilket er godt set i lyset af bankens 

situation. 

 

Vi vil stadig gøre alt, hvad vi kan for at få lavet sponsoraftaler med klubbens medlemmer. 

 

11. Klubhus 

 

Vi har fået malet klubhuset og det er blevet rigtig godt. 

 

12. Baner 

 

Vi har lavet dræn. 

 

Næste møde d. 26/3 kl. 20 hos Suzan. Høgevænget 19. 


