
Referat fra bestyrelsesmøde den 15. januar 2013 kl. 19  
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 18. dec.  

2. Orientering fra formand og andre 

a. Indendørstennis (skum og Østervang). Sumtennis går rigtig godt. Der forsøges med 

tennisleg for familier med børn op til og med 7 år fra 9-10. Fra 10-12 er der familietennis og 

det går godt. Sidste gang er den 9. marts.  

b. Klubmøder DGI & JTU. Suzan og Pia deltager den 16. januar i DGI møde. Ulrik og Pia den 27. 

februar.  

c. Klubmodul, PBS.  Der er efterspurgt manglende dokumenter for videre sagsbehandling. Pia 

har kontaktet Klubmodul og Nets og gjort opmærk som på at de efterlyste dokumenter er 

afleveret.   

d. Baner. I proces med Martin Leerhøy og kommunen. Kommunen overvejer at overtage 

pasning igen med henblik på kvalitetskontrol 

3. Orientering fra udvalg  

a. Turnering (Ulrik). Møde den 21. januar i sløjfen omkring turnering  

b. Junior: møde den 6. februar  planlægning  

c. Motion. Michael indkalder til møde  

d. Tøsetennis. Super julefrokost. Næste år ved Birgitte D. og altid den 2. lørdag i januar.   

e. IT. Ole har travlt på arbejde, men han skal nok hjælpe. Hjemmesiden skal opdateres.  

4. Klubmodul. Michael indkalder til møde  

5. Budget.  

a. Telefon og internet opsiges  besparelse på 5.000 kr. Michael gør det  

b. Til turnering afsættes 30 kr. pr. mand til bespisning pr. gang. Alt inkl.  

c. Renteindtægter falder til max.   1.000 kr.  

d. Anskaffelse og vedligeholdes   10.000 kr.  

e. Løn til træning    55.000 kr.  

f. Bolde    10.000 kr.  

6. Pjecer skal laves og opdateres. Ulrik har ansvaret 

a. Junior -opdateres 

b. Begynder - laves 

c. Tennissportens dag skal opdateres 

7. Aktiviteter for 2013_Kalender  

a. Standerhejsning den 21. april kl. 12 

b. Voksenintroduktion 6., 13. og 20. maj 

c. Træning. 

i. Junior: Mandag og onsdag fra 16-18. Først store fra 16-17 og så små fra 17-18. 

ii. Turnering: onsdag fra 18-20.30.  

iii. Begyndere/motion  fra 27 maj (mandag 18-19.30).  

d. Tennisfitness – instruktør (DGI). Vi prøver at høre DGI om mulighederne for 28. april eller 

21. april 

http://www.dgi.dk/traener/tennis/nyheder/tennisfitness_%5Ba32985%5D.aspx  

http://www.dgi.dk/traener/tennis/nyheder/tennisfitness_%5Ba32985%5D.aspx


e. Torsdagsdouble. Vi starter med tre bane om torsdagen og tager det op i motionsudvalg 

f. Tøsetennis (Suzan). Sidste fredag I hver mdr. Start den 26. april 

g. Mandetennis den 21. juni 

h. Motionstræf. Den 15. juni. Der skal sendes rundt til alle klubber i Favrskov kommune (DGI 

mail liste). Mik fra DGI vil meget gerne hjælpe med at få ideen ud.  

i. Klubturnering over en weekend. Allan og Ulrik snakker sammen 

j. Tennisskole (30. juli til 2. august, DTF)  

k. Frivillig i klubben tjek hjemmeside: http://www.frivillighedstjek.dk/ (15 -20 minutter). Vi 

skal til at arbejde mere målrettet med frivillige i klubben. Vi prøver med følgende:  

l. Udvalg 

m. Kontrakter: træner, rengøring, baneinspektør(?), banevedligeholdelse, vicevært ANDET?!   

8. EVT.  

http://www.frivillighedstjek.dk/

