
BS møde torsdag den 11. okt. kl. 19 i klubhuset 
 
Fravær: Nicklas. 
Referent: Suzan 
 
Dagsorden: 
 

1. Tæppetennis 
Pia laver en plan, hvornår tæppet skal rulles ud og ind igen. Prøver at finde nogle 
folk til at gøre dette. 
Der skal findes en løsning og deadline er 1. nov., hvor indendørstennis i Laurbjerg 
starter. 
 

2. Kontingent, bookingpriser eller noget helt andet vedr. baner i Laurbjerghallen 
400 kr pr. pers uanset om det er junior eller senior. Familie: 1000 kr. 
Dem der ruller tæppet ud og ind, får fri kontingent. 
Der skal findes en kontaktperson til at stå for dette. 
Pia giver feedback. 
 

3. Opkrævning for lån af anlægget, Bavnehøjskolen, Gymnasiet og Hadsten Skole. 
Bavnehøjskolen: 1000 kr., Gymnasiet: 7500 kr.(5000kr. baneleje, 2000 kr for bolde 
+ 500 kr. for boldmaskinen), Hadsten: 1000 kr. 
 

4. Højskolen er der styr på dette? 
Ja, ekstra regning er betalt. 
 

5. Kommunikation til medlemmer mv. gennem hjemmeside, klubmodul, FB og pjecer 
mv. (fordeling af de opgaver Pia har) 
Pjecer til ny udendørssæson skal være klar den 1/3-2019. 
Alle hjælper til med at omdele dem. 
Pia spørger Sofie om hun vil hjælpe med at tage kommunikation til medlemmerne 
via hjemmeside, FB mm. Godtgørelse: 5000kr. 
 

6. Årshjul laves. 
Udsættes til næste møde. 
 

7. Opkrævning til JTU for mandetennis x 2, samt Junior minitour x 1 
Mandestennis 8x100kr (opkrævning, hvor af nogle af pengene er gået op med 
madudgifter) 
Suzan hjælper med at tjekke udgifter og giver Leif besked. Hvis alt er lagt ind i 
regnskabet. 
 

8. Udstyr til pickleball. 
DGI/DIF. Pia har søgt om tilskud til Pickleball udstyr. 

  



9. Er økonomien stadigvæk ok. Har alle fået deres godtgørelser. 
Der er pt. underskud på ca. 9000 kr, men alle udgifter er endnu ikke kommet i 
regnskabet, så det bliver større. 
Egentlig ok med underskuddet, når der er brugt næsten 15000kr på tæppetennis + 
diverse udgifter til dette. 
 

10.  JTU holdeturnering 
Pia har rykket JTU for hvad der sker med dameturneringen. Der er rigtige mange 
klubber som ikke kan stille med 4 damer. 
JTU medlemskab tages op på næste BS møde. 
 

11.  Ukrudt. 
Der skal findes en ny løsning. Det er ikke holdbart med den møde det er kørt på i 
år. 
Evt. løsning: 2500 kr pr. bane, som folkene som holder banen får. 
Man bestemmer selv, hvor mange man vil være om banen. 
Sæson: fra standerhejsning til primo oktober. 
 

12. Næste møde. 
Pia finder ud af hvornår Generalforsamlingen skal holdes iflg. vedtægterne. 
Der skal så holdes et møde inden dette, så der kan planlægges til 
Generalforsamling og følges op på de punkter der er udsat. 

 


