
HTK Bestyrelsesmøde den 12.03.2019 
 

Deltager Pia VA, Lars B., Leif K., Nicklas K.S., Suzan B (referent) 

1) Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt. Suzan Behr er referant 

2) Opfølgning fra sidst. 
Pjecen er fin, men skal gøres mere generelt, så den kan bruges igen og igen. 
Folk må så tjekke hjemmesiden/facebook for datoer. Pia? Leif er på sagen. 

3) Opsamling til 
Generalforsamling 

Generalforsamling den 26/3 kl. 18 i Sløjfen lokale 2+3 

a) Lokale + b) mad Suzan – det er OK. 

c) Gaverne 
Suzan - Kirsten, Leif T., Henrik, Æresgæsten, Henriette, Referent, Dirigent 
Suzan finder en dirigent (Leif T.) 

d) Regnskab Gennemgået og godkendt 

e) Beretning Gennemgået, og godkendt efter nogle små tilføjelser 

f) Indkommende 
forslag 

Bent Puggaard – Hjertestarter i klubben. Tager det op på Generalforsamlingen, 
men bestyrelsen mener det er noget vi skal snakke med kommunen, da de ejer 
klubhuset. 

4) Opsamling 
tæppetennis 

Pia fortalte om de problemer der er forbundet med at rulle tæppetennis ud, 
men der er allerede fundet en løsning på det, men det betyder flere udgifter. 
Pia vil kontakte kommunen om de vil hjælpe. 
Det skal være i orden inden næste indendørssæson, så der kan spille tennis. 

a) Opsamlingssystem 
Har set 2 klubber og besøg en klub med opsamlingssystem og det er nemt at 
håndtere, men det betyder ombygning af vognene eller helt nye vogne. 

b) Pris at få det lavet Pia regner med at det vil koste min. 12.000 kr. 

5) Evt. 
Sport Scandinavia’s faktura er ikke nem at læse hvad de sender regningen for. 
Pia arrangerer et møde med dem. 

a) Godtgørelser 

Gennemsigtighed over hvad folk for deres frivillighed. Tages med på 
Generalforsamlingen. Suzan + Pia sat på sagen. 
Klubben udbetaler IKKE løn, men en erkendelse for det frivillige arbejde der 
ydes, 

b) Standerhejsning 
Standerhejsning. Det kommer an på hvornår banerne er klar. Pia kontakter 
kommunen. Pt. forventes det at blive 28. april, men håber på 1 uge før. 

c) Konto 
Udgifter vedr. arrangementer. Besluttet at Suzan opretter en konto ved Coop, 
så der kan handles ved Kvickly og Fakta. 4 kort: Leif K. Kirsten, Pia VA og Suzan 
Andre må aflevere bon.  

d) Pokal. 
Suzan tjekker op på medlemspokalen. Den er fundet og sendt til gravering: 
2019 Bent Hastrup Jensen 

 


