
HTK Bestyrelsesmøde 6.6.2018 
Møde afholdes i Tennisklub efter Onsdagsdouble. Fra kl. 20 til 21.30 

Deltagere: Suzan Behr, Pia Vedel Ankersen, Lars Bastrup og Niklas Klit Sørensen og Leif Knudsen.  

1. Godkendelse af dagsorden (flere punkter) 

2. Opfølgning fra sidst 

3. Sæsonaktiviteter 

a. Træning 

b. Events 

c. Klubturnering 

d. Turnering 

e. Onsdagsdouble & torsdagstennis samt spil på tværs 

4. Økonomi herunder kontrakter mv.  

5. Opfølgning på medlemsbetaling herunder Klubmodul 

6. Administration herunder hjemmeside, mails og information til medlemmer 

7. #Always Like A Girl Camps mv.  Tilskud til igangsættelse af aktiviteter til unge piger  

8. Orientering 

9. EVT. 

 

 

ad 1) Dagsorden er godkendt 

ad 2) Ingen kommentar, mener alt er fulgt op. 

ad 3) 

a/ Holdet fra 16-17 og 18-19 er der ikke så mange. 

Til gengæld er der fuld hus fra 17-18 både med børn og forældre. 

Pia VA er ansvarlig for hold 16-17, trænere: Pia VA, Nicklas og Rasmus 

Suzan er ansvarlig for hold 17-18, trænere: Pia VA  har de mindste, Nicklas og Rasmus har de lidt større, 

som er uddelt, hvem de træner. Suzan og Charlotte deles om forældrene 

Pia VA, Charlotte og Suzan deles om ansvaret for hold 18-19, trænere som ved hold 17-18 

b/Der har været kørt nogle events, hvor bl.a. QTennis har haft nogle. 

QTennis: single og pinsestævne  

HTK: Juniortour i samarbejde med Hinnerup og Kristrup, Fredagsdouble. 

Kommende event: 

Mandestævne – Øl, bøf og tennis med træner Thomas Jacobsen (Ole VJ+ Martin B. er tovholdere) 

Skt Hans for alle (Leif er tovholder – Suzan hjælper med hvem der har tilmeldt sig på FB) 

Heksetennis (QTennis regi) 

Tennisskole 

Juniorcamp for drenge og piger 



c/Klubturnering, Lars spørger Allan om han vil stå for det. Allan bestemmer selv, hvordan det skal køres, 

hvis han accepterer forespørgslen. 

d/I år har vi 3 hold – alle damehold. JTU – Jyllandsserie 2 damer, JTU/QTennis – 4 dame doublehold og 

DGI – 4 dame doublehold (motionisthold) 

Der skal overvejes om vi skal blive i JTU, da reglerne ændres vedr. damehold og licens. 

Hvad får vi egentlig for vores kontingentpenge? Vi er også medlem af DGI. 

e/Torsdagstennis kører fint. Det er et andet billede af onsdagstennis. Hvordan kan vi få flere til at komme. 

Forslag: at lægge den om tirsdagen efter træningen, hvor nogle alligevel bliver og spiller videre. 

Kører den gamle måde til sommerferien, og overvejer om forslaget skal køres efter sommerferien. 

Dette tages op på næste BS-møde. 

ad 4) Økonomien er fin. Suzan færdiggør de kontrakter Pia VA har sendt og får lavet på dem der mangler 

Kontrakter på Kirsten (1400 kr), Bent (1500 kr), Pia (5000 kr), Charlotte (5000 kr), Suzan (5000 kr), Rasmus 

(5000 kr + køb af trænerudstyr til max. 5000 kr), Nicklas (5000 kr+ køb af trænerudstyr til max. 5000 kr), 

Hial (5000 kr), Henning (1500 kr/10timer, derudover 100kr/time) 

ad 5) Leif og Suzan kigger på medlemsbetaling. Tjek op om folk har betalt, evt. få lavet en liste over dem der 

har betalt. Måske skal der ligge en i klubhuset! 

ad 6) Pia har alt for meget arbejde vedr. administrering af hjemmeside, FB (Facebook) og 

mails/informationer til medlemmerne. 

Der skal findes en løsning, men der kom ingen på bordet i første omgang.  

ad 7) Vi har fået tilskud til igangsættelse af aktiviteter (unge piger). 2500 kr + 2400 kr. 

Derfor har nogle af de unge mennesker i klubben arrangeret at der skal laves fredagstennis/hygge for 

klubbens teenager uanset køn. 

ad 8) Suzan fortalte kort om de 2 stævner der var holdt i QTennis regi. Suzan har prøvet pickleball, som 

måske kunne være et alternativt til skumtennis. 

Pia VA fortalt om et vellykket juniortour (begyndere), hvor forældrene var gode til at hjælpe. Næste stop på 

touren er i Hinnerup. Der er endda et par forældre der gerne vil være i et udvalg til at få noget i gang for de 

mindre junior. 

ad 9) Lars skal får købt en brugt gasflaske mere, så vi har 2. Den nye grill bliver godt brugt. 

Suzan skal huske børneattest på Charlotte. 

 


