
Referat af bestyrelsesmøde d. 12-8-2014 kl. 20.00 

 

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

 Afbud fra Anne Lindhardt og Lars 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendt 

 

2. Godkendelse af referat  

 

Referat godkendt 

 

3. Orientering fra udvalg, formand og kasserer 

Der er fuld gang i aktiviteterne. Det skal overvejes, hvordan vi kan tiltrække mange af de nye og 

nyere medlemmer til de enkelte aktiviteter, da det har en stor grad af fastholdelses effekt. 

4. Økonomi 

 

Vi forventer et underskud. Ikke så stort som det tidligere er blevet vurderet. Der er gjort et stort 

stykke arbejde for at få medlemmer til at betale. Der har været udfordringer med for mange 

gratister på banerne. Det blev diskuteret om banerne skal indhegnes og låses af, men det er 

alligevel for meget at gøre ud af det. Hvis vi ser folk, der spiller og ikke er medlemmer, skal vi 

venligt opfordre dem til at melde sig ind.  

 

Det blev aftalt, at vi skal overveje at have et kontingent for medlemmer der melder sig ind omkring 

eller efter sommerferien. 

 

5. Medlemstal 

Der er cirka 160 medlemmer i øjeblikket, vi håber at nå op på cirka 170. 

6. Evaluering af aktiviteter 

Vi vil i fremtiden ikke deltage i tennissportens dag og voksenintroduktion. Det fylder for meget, og 

går ud over vores egne medlemmer. 

Samtidig vil vi næste år holde standerhejsning tidligt uanset hvad, og igangsætte aktiviteterne 

umiddelbart derefter, så vi får folk i gang hurtigt, til gavn for medlemmerne og klubbens økonomi. 

Vi vil gerne være en klub med mange aktiviteter, men økonomien skal kunne løbe rundt. 

  



7. Muligheder for besparelser 

 

Klubben vil ikke i fremtiden betale for fortæring til holdturneringskampe. Det er spillerne selv, der 

skal dække denne udgift i forbindelse med kampene. 

 

Pia mente, at det skulle dække efterårets kampe, men her blev hun til hendes store fortrydelse 

nedstemt af den øvrige bestyrelse.  

 

8. Muligheder for indtægter 

 

Vi snakkede om at være bedre til at tjene på de aktiviteter vi afholder, specielt hvor andre klubber 

også deltager. 

 

 

9. Opgaver 

 

Klubhuset er efterhånden i tip top stand takket være hårdt arbejde.  

 

Vi skal vente med en arbejdsdag til næste sæson, og holde den i starten af sæsonen. 

 

10. Baner 

 

Den nuværende banemandsordning fungerer ikke. Pia bruger al for mange kræfter på dette. Vi vil 

over vinteren overveje et alternativ.  

 

11. Møder 2014 

 

Næste møde skal være en gang i uge 43. 

 

12. Evt. 

 

Vi vil gerne lave en medlemsanalyse for at finde ud af, hvad medlemmerne gerne vil have, og hvilke 

arrangementer der tænder dem. Pia og Allan arbejder med denne opgave. 


