
HTK Bestyrelsesmøde 26.2.2017 
 Møde afholdt hos Lars Bastrup. Tilstede var kasserer Suzan Behr, formand 

Pia Vedel Ankersen, Lars Bastrup og Niklas Klit Sørensen. Der var afbud fra 
Alla Falch.  
Fra kl. 20 til 21.30 

 

5 min Dagsorden Godkendelse 

 1. Godkendelse af DO 
2. Opfølgning fra GF 
3. Sæsonplan 
4. Budget 
5. QTennis 
6. Orientering 
7. EVT. 

 

 

 Dagsorden godkendt  

10 min Opfølgning på Generalforsamling i HTK Orientering 
og dialog 

 En fin kort generalforsamling (GF).  
Fremadrettet vil det være hensigtsmæssigt om denne form omkring GF 
fortsat praktiseres, således at formanden IKKE holder lange oplæg, som 
tidligere. Der uddeles regnskab og der holdes korte introduktioner. Det 
mere interesseret medlem kan læse såvel regnskab, årsberetning og 
bestyrelsesberetning som er at finde på hjemmesiden.     

 

30 min Sæsonplanlægning herunder vækstaftale for HTK (bilag) 
16 konsulenttimer til brug for udvikling af tennis i HTK 

Dialog, 
beslutning mv 

 Der sættes gang i arbejdet omkring vækstaftalen  
Aktiviteter jf. kalender 

 Voksenintroduktion 

 Træning 

 Aktiviteter 

 Turnering 

 Drift 

 

10 min Budget for 2017 Se bilag Beslutning 

 Budget godkendt.  
Der gøres opmærksom på, at der nu købes timer til at aflaste på 
driftsopgaver for kasserer og formand.  

 

10 min QTennis forening i sameksistens med HTK Beslutning 

Indstilling HTK er indstillet på, at lade QTennis være en forening i sameksistens med 
HTK på anlægget i Hadsten. HTK har til enhver tid første ret til banerne til 
aktiviteter for HTK medlemmer. Aktiviteter planlægges i dialog mellem 
HTK og QTennis. QTennis forpligter sig til at skabe et større 
aktivitetsudbud, som kan være til gavn for medlemmer i HTK endvidere 
hjælpe med vedligeholdelse i HTK. Tilskud fra kommunen til 
banevedligeholdelse, rengøring mv. tilfalder alene HTK.      

 

 INDSTILLING ER GODKENDT 
HTK velkommer QTennis som samarbejdspartner. Det skal pointeres at 
HTK har første ret til baner mv. 

 



Sags-
fremstilling 

QTennis vil gerne forankres i HTK og forestå aktivitetsudbud med base i 
HTK. Foreningen har som målsætning at skabe aktiviteter for 
tennisspillere på tværs af klubber. Dette er specielt vigtigt for kvinder 
fordi der er færre kvindelige tennisspillere og der derfor ofte opleves en 
mangel på med- og modspillere. QTennis vil primært anvende banerne i 
tidsrum hvor der i forvejen er begrænset aktivitet fra HTK’s medlemmer 
og altid i god dialog med HTK. Til gengæld for venligt værtskab fra HTK’s 
side vil QTennis forpligte sig til at forøge udbuddet af relevante 
kvindetennistilbud for kvinder i HTK og for tennisspillere i HTK’s 
nærområde. Desuden vil Qtennis medvirke til vedligeholdelse af HTK’s 
klubhus mv.  
Drift af baner, vedligeholdelse mv. er primært HTK anliggende og HTK har 
ligeledes første ret på baner mv. QTennis skal til enhver tid gå i dialog 
med HTK omkring banebenyttelse mv.   
For QTennis se www.qtennis.dk  

 

10 min Orientering fra udvalg Orientering 

 IKKE NOGET  

5. min  EVT.   

 IKKE NOGET  

 

http://www.qtennis.dk/

