
HSK Bestyrelsesreferat fra den 22/3-2015 hos Suzan 
 
1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde (tilsendt pr. mail) - Godkendt 
 
3. Kontingent - Jf. Generalforsamling. Unge op til 25 år 400 kr. Det har konsekvenser for 
familiekontingent.  
 Familie: 2 voksne og alle hjemmeboende børn under 25 år. 
 Junior: alle under 25 år, må ikke ikke fylde 25 i nuværende år. 
 
4. Sæsonstart - Standerhejsning den 19. april kl. 12. 
 Suzan: pølser+brød og hvad der hører til, samt sodavand og øl 
 Lars: tjek om der er gas i samråd med Nicklas. 
 Nicklas: tjek boldene og skurets tilstand. Give Pia besked 
 Nicklas og Rasmus: Få tingene ud af klubhuset, Pia giver dem besked. 
 Suzan: Hial og Kirsten skal have besked vedr. rengøring den 11. april kl 11. 
 Charlotte: kage (Suzan spørger) 
 
5. Hjemmeside - Er ny opdatering i gang. Husk klubben har en Facebook, hvor nyheder mm bliver 
lagt. Eks. DGI har valgt Hadsten Tennisklub som månedens klub. Aflysninger vedr. træningen. 
 
6. Træning 

Niels Rokkjær - Er også tilknyttet klubben den kommende sæson - onsdag. 
Ikke helt fastlagt om begge seniorhold skal træning. Skal holdet fra 18-19 droppes og i 
stedet være af Ulrik (mandag), og hjælpe til med begynder træningen om mandagen. 

 
Hvad angår junior træningen, skal der findes ud af, hvornår træningen skal starte pga. den 
nye skolereform, nu hvor børnene er længere tid i skolen. 
Forslag at vi rykker det 15 min. Diskuteres videre på næste BS møde. 

 
Junior 
mandag: 16-17 og 17-18 (Ulrik, Nicklas og Rasmus ved opstart) 
onsdag:  16-17 og 17-18 (Niels Rokkjær og Rasmus) 

 
Voksne 
mandag: 18-19 og 19-20 (Ulrik og måske nogle hjælpere fra 19-20) 
onsdag:  18:30-20 (Niels Rokkjær) Lars skal finde ud af hvad de andre siger til det. 

 
7. Arbejdsdag - den 3. maj kl. 10, og bagefter afholdes der en hyggeturnering. 
   den 9. august kl. 11 uden hyggeturnering. 
 

 
8. Klubturnering - Besluttede at det skal holdes over en weekend, og hvis tilmeldingen er lav 

     på 1 dag. Datoen bliver den 29+30 august pga. turneringskampe i august 
     måned. 

 
9. Aktiviteter - Tøsetennis for “øvede” den 10. maj 
 PigeCamp den 23.-25. maj (Pinse) 
 Motionsstævne den 31. maj (Flemming fra DGI styrer det) 
 Tøsetennis for “let øvede” den 7. juni i Hørning (Hadsten hjælper til) 



 Hadsten Stævne for Junior “let øvede” den 14. juni 
 Tennisskole den 29. juni - 2. juli 
 
Hadsten Stævne er i samarbejde med Silkeborg, AGF og Herning, hvor der vil blive holdt stævner 
for de “let øvede”. Der findes ikke rigtig noget for dem. De fleste er for gode turneringsspillere. 
 
Der vil også som sidste sæson blive noget for begyndere sammen med klubberne Kristrup og 
Hinnerup. Datoen er endnu ikke fastlagt 
 
10. Turnering - JTU: 3 hold  

 Herre: Jyllandsserie 
 Dame: 1. division, Licens er egenbetaling. Holdet skal selv finde 4. mand. 
             Serie 1. 

 
DGI: 2 hold - Dame 4 og Dame 2  

 
11. EVT. - Aftalt at der skal holdes møde igen den 1. april hos Lars kl. 19:30 
    


