
Bestyrelsesmøde den 20.3.2018 hos Pia V. Ankersen 
 
Dagsorden er: 
  
Konstituering af bestyrelsen: 
 Formanden valgt på generalforsamlingen: Pia V. Ankersen (2 år) 
 Næstformanden: Suzan Behr (1 år erstatter Allan Falch) 
 Kasserer valgt på generalforsamlingen: Leif Knudsen (1 år, Suzan tog kun 1 
         år mere) 
 Bestyrelsesmedlem: Lars Baastrup (1 år) 
 Bestyrelsesmedlem: Nicklas K. Sørensen (2 år) 
 Dem med 1 år er på valg til næste generalforsamling. 
 
Planlægning af opstart med arbejdsopgaver 

 Klubmodul: 
Pia vender sæsonen, som hun plejer at gøre, hvilket hun regner med sker i 
påsken. 

 Hjemmeside: 
Pia, med hjælp fra Ole, tager sig af hjemmesiden, da ingen andre meldte sig. 

 Informationsmateriale: 
Pia laver pjecen, da hun allerede har det gamle materiale fra sidste år. Den 
skal dels husomdeles og ligge i klubhuset. Husomdelingen sker på frivillig-
hed, imens trykning sker via et firma, som der betales for. 
De tidligere år har klubben nydt af gratis trykning på de forskellige folks 
arbejde/hjem. 
Leif sørger for en annonce i avisen. 
 

 Standerhejsning 15. april. 
Det bliver en søndag kl, 12 med det traditionelle pølsebord, uanset om 
banerne er klar eller ej. 
Suzan sørger for indkøb af pølser, brød, evt. drikkelse og mad til Hial. 
Nicklas sørger for at rense grillen og tjekke om der er gas på beholderen. 
Hvis ikke så giver Nicklas besked til Lars, som så sørger for nyt gas. 

 Klubhuset: 
Der kan ikke gøres rent før tæpperne i klubhuset bliver fjernet. Pia arbejder 
på at få dem i gymnasiehallen, så vi kan spille på det, når det bliver 
indendørssæson igen, men de skal gerne der op snarest. 
Suzan kontakter Hial og Kirsten, når det bliver tid til rengøring. 
Lars har et lille køleskab, som bliver byttet ud med det store, som desværre 
ikke kunne mere. Det står i opbevaringsrummet i klubhuset. Han sørger for 
det bliver byttet og det gamle kommer på genbrugen. 

Kontrakter for baner: 
 Kontrakt for baner bliver uddelt på flere personer, da alle opgaverne er for 
 meget for 2 personer, og visse opgaver skal håndteres af stærkere folk. 

 Kaj+Henning: 
Linierne og åbne for vandet, samt have kontakt til evt. håndværkere – 
godtgørelse 1500kr. Pia tager kontakt til dem, også Bent. 



 Bent: 
Han skal stå for krattet langs hegnet ud mod marken, samt små reparationer 
– godtgørelse 1500 kr.   

 Vanding af baner: 
Suzan og Martin tager sig af vandingen, samt dørlukningen til klubhuset. 
Måske findes der et vandingskursus. 

 Tromling af baner: 
Rasmus, Nicklas og Pia V.A 

 Ukrudt: 
Hial 

 Rengøring 
Hial og Kirsten. Godtgørelse Hial 5700 kr, og Kirsten 1500kr 

 Træning: 
Træningen starter tirsdag den 1. maj 2018. 
Rasmus og Nicklas finder selv ud af at holde et møde. 
Rasmus og Nicklas tager Junior. Pia VA hjælper med de store piger. 
Mange junior hælper Suzan og Charlotte i det omfang de kan. 
Forældre træning: Charlotte, Suzan og Pia VA. 
Begynder/motionisttræning: Rasmus med hjælp fra Charlotte, Pia VA. Og 
Suzan 

 Aktiviteter herunder onsdagsdouble, formiddagstennis, stævner, Sankt Hans 
Tennis…...  
Onsdagsdouble: Leif og Henriette. 
Formiddagstennis: Kirtsen og Hanna 
Skt. Hans: Michael P., Leif og Henriette 
Klubmesterskabet: Allan F. (Pia VA spørger Allan) 
Juniorstævne sammen med Hinnerup og Kristrup: Pia VA tovholder 
Hyggeturnering: 2 før sommerferien: Bestyrelsen 
Tennisskole: Uge 27. Nicklas med hjælp fra Pia VA og Suzan. 
Pia spørger Torben Hocksdal om kan. Det kan han ikke. Alternativ, om vi kan 
finde en der kun kom 1 eller 2 dage. 

 Holdtilmelding JTU og/eller DGI. 
Ingen herrehold, kun 1 damehold i Serie 1, 2 pers. hold 

 Årshjul.  
Udsættes til næste møde, som bliver efter standerhejsningen. 

 Andet….  
Bestyrelsen mødes kl. 10 den 15. april før standerhejsningen for at rydde op 
i skuret med ketsjerne mm..  

 


