
Bestyrelsesmøde i HTK 
den 15.9.2019  

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Evaluering af tennissæsonen 

a. Standerhejsning 

b. Træning og træneraflønning 

c. Banevedligeholdelse 

d. Klubturnering 

e. Sæsonafslutning 

3. Indendørssæson 

a. Pickleball 

b. Tæppetennis 

c. Evt. Padle 

d. Skumtennis 

4. Kommunikation til medlemmer herunder hjemmeside, Facebook og Klubmodul 

5. Drøftelse af Bestyrelsens arbejdsopgaver og fordeling af opgaver. Herunder kommunikation, møder og 

den fremtidige sammensætning. 

6. Generalforsamling  

7. Økonomi og medlemsstatus 

8. 100 års fødselsdag i 2021 

9. Evt. 

Mødet blev afholdt hos Pia Falch fra kl. 19. Formand Pia Vedel Ankersen, næstformand Suzan Behr, kasserer Leif 

Knudsen fra kl. 20, Pia Falch, Lars Bastrup og Nicklas Klit Sørensen.  

Vi kom ikke igennem alle punkter og aftalte derfor en fortsættelse af mødet den 10.11 fra kl. 19  



Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt og Pia VA er referent og ordstyrer  

Evaluering af tennissæsonen 

Standerhejsning  
Standerhejsning var fint og vi fortsætter med modellen, hvor der afholdes standerhejsning sidste søndag i 

april og banerne åbnes så snart det er muligt og gerne før standerhejsning.  

Træning  
Der er enighed om, at det er bedre at træningen starter kl. 17 og foregår i to timer. Der er enighed om at succes 

er betinget af at der er et massivt træneropbud. Der er stor er begejstring for at Thomas Jacobsen og vi arbejder 

på, at Thomas indgår i træningen også til næste år.  

Der var forslag om mere forældre involvering. Dette kan afprøves.   

Træneraflønning (udskudt til møde den 10.11) 

Banevedligeholdelse 
Suzan og Martin Behr har gjort et stort arbejde og derudover har Bent tilset udenomsarealerne.  

Det fungerer fint med ukrudtsmodellen med de justeringer ift. ambition og omfang af banerne, som enkelte 

havde forpligtet sig på. Vi fortsætter modellen i 2020 således, at der er skrives ud til medlemmerne om hvem 

der tager banerne. Der betales fortsat 2.500 kr. pr. bane og 1.000 kr. for minitennis. Modellen er, at der et 

medlem (eller en gruppe) kan tilse en bane. Der skal brændes mindst en gang pr. uge 

Grus mv. er baneinspektørens opgave inkl. vanding. Suzan og Martin har en model for hvorledes, at vi undgår at 

der kommer sten ind på banerne. Det bliver evt. en opgave til en arbejdsdag.  

Omkring 1. oktober lukkes der for enkelte baner bane og når frosten kommer lukkes der helt ned.    

Klubturnering 
Der er spillet kampe mellem kvinderne. Jonas har stået for at få herrespillerne til at spille singler men desværre 

har der ikke været spillet mange kampe. Næste år bliver der spillet en hyggeturnering inden sommerferien og 

det overvejes om der skal afholdes klubturnering.  

Arbejdsdag 
Der skal planlægges arbejdsdag i foråret og en i efteråret. De skal programsættes og der skal findes tovholder for 

dem  

Sæsonafslutning 
Sæsonafslutning for træning på tirsdag den 17.9 fra kl. 16-20 



Nicklas tager ansvaret for at arbejdet bliver gjort og spørge efter hjælp i det omfang det er nødvendigt. Nicklas 

flytter ketcher mv. ind i klubhuset og koordinere med Suzan således at Klubhuset kan låses af. Suzan kontakter 

Hial omkring afslutning på rengøring.  

Der skrives ud til medlemmerne og Pia Falch ser til at det kommunikeres ud.  

Indendørs 
Der spilles Pickleball således at der er juniortræning fra 17-18 og voksentræning fra 18-19.30. Det bliver evt. 

således at der spille familie Pickleball som familie-træning.  

Pia står for at sælge bat og indkøbe billiger klub-bat.  

Pia forsøger med klubsamarbejde således at der kan laves flere træningstider. Der er et spørgsmål fælles-

kontingent.    

OBS omkring tidspunkt for Pickleball næste år måske senere for voksne…Eller alternativt tidspunkt i weekenden.  

Tæppetennis. Pia VA har overtaget projektet med at finde en udrullervogn og er gået i dialog med Hammel, Erik 

Jan fra JTU samt Uni-sport.  

Padle. Der reklameres for det og man kan bruge de gode tilbud som der er sendt ud.  

Skumtennis. Vi udbyder ikke skumtennis mere. Hvis der er folk der er interesseret kan de evt. spille i Hinnerup.  

Kommunikation til medlemmer herunder hjemmeside, Facebook 
og Klubmodul 
Spørgsmål om hvordan vi bruger platformene? Pia F. aftaler selv med Ole Bak Jensen, hvornår der kan laves en 

indføring i hvorledes der opdateres, redigeres osv. på platformene.  

Pia F. har ideer til en mere effektiv kommunikation. Dette er der fuld opbakning til udfoldes.   

Drøftelse af Bestyrelsens arbejdsopgaver og fordeling af opgaver 
Herunder kommunikation, møder og den fremtidige sammensætning. 

Der skal bestræbes på, at etablere nogle udvalg med henblik på rekruttering også til bestyrelsen.   

Generalforsamling (GF) 
Indkaldelse til GF. Reservering af Sløjfen den 4. marts… (Suzan reservere og står for mad).   

Punktet skal være på igen den 10.11 

Økonomi og medlemsstatus (udskudt til møde den 10.11) 

100 års fødselsdag i 2021 
Tovholder er Pia og der bliver nedsat et udvalg som der inviteres til. Kirsten og Leif Thøgersen har vist interesse. 

Viderebehandles den 10.11 

Evt 


