
Bestyrelsesmøde Hadsten Tennisklub 
 

Mødeindkaldelse og mødereferat 
 

Dato: 8. februar 2012 

Sted: Elverhøjen 62, Hadsten (Pia) 

Deltagere: Pia Vedel (PV), Allan Falch (AF), Michael Pilgaard (MP), 

Hanne Skov (HS), Torben Christiansen (TC) 

Fravær: Nils Keuning (NK) 

Referent: HS 

 
 

 
Dagsorden/referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt 

2. Godkendelse af mødereferat 30/11/2011 

 Godkendt 

3. Orientering fra formand 

 Kommer under andre punkter 

4. Referat fra generalforsamling 

 Godkendt 

5. Samarbejde med DGI og andre tennisklubber 

 PV orienterede om møde med DGI vedr. samarbejde mellem 
klubberne i Favrskov Kommune – mest fokus på 

juniorspillene. D. 28. april er der stævne i Hadsten – måske 
skal vi have et senere i efteråret. Hinnerup, Hadsten og 

Hammel – plus 14 – træning den første fredag i måneden.  
Torben Hocksdahl kan være behjælpelig med et 

klubudviklingsforløb, så vi ikke skal opfinde alt. Han kan 
deltage i nogle bestyrelsesmøder og komme med input og 

gode ideer. TC har kontakten med ham. 

6. Hjemmeside 

 Hjemmeside: på forsiden skal der være en aktivitetskalender 

– info om standerhejsning medio april med arbejdsdag samme 
dag, nye medlemmer, tennissportens dag d. 12. maj, 

arbejdsdag d. 12. august. 

7. Trænersituation 

 Mikkel træner motionister /voksenintroduktion + 

juniortræning. Anders Lebeck er ikke disponibel i år.  Hanne 
Back er usikker. Onsdagsdoublen skal flyttes til en anden dag, 



da Niels Rokkjær kun kan træne klubbens spillere den dag. TC 

undersøger om turneringsspillerne kan træne den dag og HS 
og PV tager herefter kontakt til Ingegerd og Bent. PV 

forklarede om Niels Rokkjærs kontrakt, som er underskrevet. 

8. Plan for holdturnering 2012 

 Torben orienterede om holdturneringen for 2012. TC står for 

1. og 2. holdet og Nils Keuning for 3 og evt. også 4. holdet, 
hvis der bliver dannet et. De kontakter og holder møde med 

spillerne. 

9. Træningskampe 

 TC orienterede og arbejde videre. 

10. Budget 2012 

 Såfremt et bestyrelsesmedlem har mange kørselsudgifter til 
div. møder skal disse refunderes. 

11. Aktivitetskalender 

 Aktivitetskalender: kommunen kontaktes vedr. klargæring af 

baner til standerhejsning medio april, 22. juni 

midsommertennis. AF har nogle ideer til mandetennis og er 
primus motor på dette. 

12. Sponsor 

 Tilbuddet fra Hadsten Bank var ikke hensigtsmæssigt. In-sport 

vil gerne sponsorere klubben og give procenter på køb af tøj, 

ketcher, bolde etc. TC/AF står for indkøb af turneringsbolde.  
Virksomheder kan sponsorere penge og få et medlemskab 

gratis. 

13. Orientering fra udvalg 

a) Festudvalg/tøsetennisudvalg 
b) Ungdomsudvalg/juniorudvalg 

c) IT-udvalg 
d) Holdturneringsudvalg 

e) Onsdagsdouble-udvalg 

 Alle udvalg er i gang og Tina Jensen, Stine og Anne er i 
ungdomsudvalget sammen med TC og PV, hvor rammerne 

skal sættes i system med træning og turnering 

14. Plan for medlemsadministration (til aflastning af 

kassererpost) 

 MP kontakter revisor Henrik vedr. Kajs løn og udbetaling af 
denne. 

15. Arbejdsdag, inkl. fjernelse af petanque-banen 

 Finder sted d. 14/4, sammen med standerhejsning 

16. Bestyrelseskalender i forhold til opgaver for 2012 

  

17. Skole-tennis og tennisskole (6-8 august) 



 HS forbereder 

18. Kontakt til HSK omkring møde 

  

19. Veterantennis 

  

20. Klubturnering 

  

21. Tilskud til baneleje om vinteren 

  

22. Vision strategi for HTK 

 PV og TC har kontakt til en klubkonsulent 

23. Øvrige aktioner fra aktionslisten 

 TC orienterede om tennissportens dag og voksenintroduktion 

24. Evt. 

  

 
 

Aktioner 
 

Nr. Dato Aktion Ansv. Dato 
plan 

Dato 
afsluttet 

A.1 30/11/11 Ole og PV arbejder 

videre med ny 
hjemmeside 

PV næste 

møde 

8/2/2012 

A.2 30/11/11 Oplæg til 
samarbejdet med 

andre klubber på 

motion og ungdom 

PV næste 
møde 

 

A.3 30/11/11 Oplæg til 

samarbejdet med 
DGI på motion og 

ungdom 

PV næste 

møde 

 

A.4 30/11/11 Samler information 
om ”Tennissens Dag” 

PV/TC næste 
møde 

8/2/2012 

A.5 30/11/11 Sender nuværende 
version af referat af 

generalforsamlingen 
ud til resten af 

bestyrelsen 

HS 10/12/11 8/2/2012 

A.6 30/11/11 Kommentarer til 
referat af general-

forsamlingen 

Alle næste 
møde 

8/2/2012 

A.7 30/11/11 Oplæg til aktivitets- NK næste 8/2/2012 



Nr. Dato Aktion Ansv. Dato 

plan 

Dato 

afsluttet 

kalender møde 

A.8 30/11/11 Sammensætning 

ungdomsudvalg 

PV/TC næste 

møde 

8/2/2012 

A.9 30/11/11 Oplæg til trænere til 

juniorerne 

PV/TC næste 

møde 

 

A.10 30/11/11 Liste med materiale 
til ungdomstræning 

PV 1/3/2011  

A.11 30/11/11 Plan til holdturnering: 
antal hold, hvem, 

hvordan 

TC/NK næste 
møde 

8/2/2012 

A.12 30/11/11 Plan til træning til 
holdturneringsspillere 

TC/NK næste 
møde 

 

A.13 30/11/11 Oplæg til træning til 
begyndere og 

motionister 

PV/HS næste 
møde 

 

A.14 30/11/11 Undersøg standard 
træner-kontrakt 

PV næste 
møde 

 

A.15 30/11/11 Kontakt til Kaj 
vedrørende hul i 

taget 

PV 3/12/11  

A.16 30/11/11 Ansvar for 
børneattester inden 

træningsstart 

HS 15/4/11  

A.17 30/11/11 Opretholde 

festudvalg/-
tøsetennisudvalg 

PV/HS næste 

møde 

 

A.18 30/11/11 Kontakter Ingegerd 

vedrørende 
onsdagsdouble-

udvalg 

HS næste 

møde 

8/2/2012 

A.19 30/11/11 Oplæg til adskillelse 

mellem kasserer og 
medlems-

administration 

MP/NK næste 

møde 

8/2/2012 

A.20 30/11/11 Dato til næste 
bestyrelses-møde 

PV 15/12/11 8/2/2012 

A.21 8/2/2012 Opstart 
klubudviklingsforløb 

PV/TC 8/3/2012  

A.22 8/2/2012 Kommunen kontaktes 

vedr. klargøring af 
baner til 

?? 8/3/2012  



Nr. Dato Aktion Ansv. Dato 

plan 

Dato 

afsluttet 

standerhejsning 

medio april 

A.23 8/2/2012 Kontakt med revisor 
Henrik vedr. Kajs løn 

og udbetaling af 
denne 

MP 8/3/2012  

A.24      

 
 

Beslutninger 
 

Nr. Dato Beslutning 

B.1 30/11/11 Konstitueret bestyrelse: 
Pia: formand 

Allan: næstformand 
Michael: kasserer 

Hanne: medlem 
Torben: medlem 

Nils: medlem 

B.2 30/11/11 Vi vælger design a la Randers Tennisklub med 
Joomla som CMS for vores nye hjemmeside 

B.3 30/11/11 Underskrevne timesedlerne går gennem tovholder 
på træningen (ungdom, begynder). Timesedlerne 

skal godkendes af en anden person end træner og 
kasserer. 

B.4 8/2/12 Såfremt et bestyrelsesmedlem har mange 

kørselsudgifter til div. møder skal disse refunderes. 

B.5   

B.6   

B.7   

B.8   

B.9   

B.10   

 

 


