
Referat af bestyrelsesmøde den 6. marts i HTK  
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Orientering fra formand (og andre) 

a. Klubmodul (Pia og Suzan). Suzan og Michael har arbejdet med økonomi delen. Pia og Ole 

med registrering, banebooking mv. der mangler fortsat mulighed for Dankort betaling. Pia 

og Ole vil forsøge at blive færdig i påsken. DER MÅ IKKE ANVENEDS SMS til indkaldelser idet 

koster 1,20 kr. pr. gang.  Der indkaldes til møde for medlemmerne i Sløjfen den 11. april.  

b. JTU møde (Pia). Møde i Randers. Vi er meldt på til at lave et juniorstævne til vinter med 

skumtennis. Derudover åben Tøsetennis i Maj. Yderligere skal vi melde ind med 

motionsstævnet.  

c. GF JTU (Suzan). Suzan var med. Der blev valgt ny formand jf. referat på JTU’s hjemmeside.   

d. Turnering (Ulrik) 

e. Motion (Pia). Torsdagsdouble er blevet til Tirsdagsdouble. Der forsøges igen i år med 

Mandetennis. Mortionstræf er fastsat til den 16. juni 

3. Opgaver (opdatering og fordeling) 

a. Ansøgning om medlemstilskud. Indsendt 

b. Indendørstennis (ansøgning). Afsendt 

c. Pjecer (junior, begynder/intro til Hadsten tennis, Tennissportens dag, Voksenintroduktion). 

De skal være færdig til næste gang  

d. Opdatering af hjemmeside og kalender. Pia og Ole skal være færdig efter påske.   

4. Kontingent justering i henhold til muligheder i Klubmodul. Vi får det til at passe sådan cirka, så vi 

ikke behøver indkalde til ekstra ordinær GF 

5. Ekstra ordinær general forsamling Nej. Vi får kontingent betalingen til at passe sådan cirka.  

6. Træner - kontrakter, løn mv. Pia skal sende overslag til Suzan. Vi stiller PC til rådighed for Ulrik 

Frederiksen 

7. Kalender, aktiviteter og bruger betaling. Der vil blive indført bruger betaling på flere aktiviteter 

eksempelvis Tennisfirness. Det kommer til at køre over klubmodul.   

8. Frivillige opgaver. Der skal udarbejdes oversigt og laves kontrakt, hvor det er relevant (Pia) 

9. Forslag fra udvalg 

10. EVT.  


