
Referat til HTK bestyrelsesmøde den 29. april 

Møde sted KLUBHUS kl. 19 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde (Suzan sender ud) Det skal lige tjekkes. 
3. Orientering fra udvalg, formand, kasserer mv. 

a. Klubhuset er malet og vi hænger hylder op, gardiner mv. Der er indkøbt forskellige 
ting til klubhuset. Ambitionen er at være klar til Standerhejsning/Tennissportens 
Dag den 5. maj 

b. Sponsor fra Skjold Burne 10.000 kr. anvendes primært til juniorarbejde. Pigetennis 
Camp, Stævne mv.   

c. Mange ting der skal planlægges – se under pkt. 4 
4. Aktiviteter (kalender)  

a. Planlægning af Standerhejsning. Den 5. maj. Der skal indkøbes pølser mv. Suzan står 
primært for dette.  

b. Tennissportens dag. Tennisfitness ved Rikke fra DGI. Introduktion til dem der måtte 
dukke op.  

c. Voksen introduktion. Torben og Lars påtager sig denne opgave i samarbejde med 
Ulrik.  

d. JTU Tøsetræf. Pia, Suzan, Charlotte og Trine står for afviklingen af dette. Der er 28 
tilmeldte, så det tegner til at blive en stor succes.   

e. Pige Camp. Suzan og Pia står for at afvikle dette i samarbejde med Marianne 
Nielsen (Rikkes mor), Anja Andersen (Emmas mor)  

f. Tennisskole (uge 27). Pia har kontakt med Torben Horchsdahl fra DTF idet vores 
træner Ulrik Frederiksen (DGI) ikke kan påtage sig opgaven    

g. DGI INsport JuniorTour stævne. Det er i samarbejde med Hinnerup og Kristrup 
Tennis. Det afholdes hos os den 18. maj.   

h. Tennis fitness. Vi vil gerne have nogle arrangementer. Det prøver vi at finde ud af 
med Rikke Therkelsen (DGI) 

5. Opgaver  
a. Medlemsundersøgelse. Der skal laves en medlemsundersøgelse, så vi kan finde ad 

af hvad udfordringerne er. Allan har stillede spørgeskemaredskab til rådighed. Pia 
forsøger at udarbejde et spørgeskema sammen med en studentermedhjælp.   

b. Klubhus. Vi arbejder fortsat.  
6. Baner. Vi håber på gode baner igen i år.  
7. EVT 

 


