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Bestyrelsesmøde 14. august 2019 
 

Deltagere: 
Manuella, Lissie, Finn, René, Jens Jørgen og Kurt 

Gæst: Michael Glud 

 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Godkendt 

 

Formanden 
- 11 tilmeldte til den årlige venskabstur til Bad Salzungen. I år bliver det med minibus, da det er lidt 

bøvlet med manglende tog til Rødby. Program er modtaget: der er planlagt Tennis hele lørdagen og 
udflugt til Rhön søndag. 

- Vi skal have styr på at få plejet banerne, hvor flere er ved at blive tilgroet med ukrudt. Dels skal vi 
have styr på det nu, men vi skal også finde en måde at sikre bedre baner i fremtiden. Der foreslås at 
vi får sat dato på det opslag som Tommy har opsat og indkaldt til en arbejdsdag pleje af de værste 
baner. Vi aftalte at det skulle være lørdag den 24 august, fra kl. 12 til 14. Der bydes på kaffe og 
Manuellas lækre kage, samt øl og vand. 

Aktiviteter i efteråret: 
- 23. sep. – Pølsetennis 

o Lissie indkøber pølser og tilbehør 
o Finn taler med Rosa, om Jens vil stå for grillen 

- 2. okt. – bestyrelsesmøde kl. 18 
- 7. okt. – Smørrebrød  

o Vi taler med Herbert, om han igen vil stå for indkøb 
- 27. okt. – Stander nedtagning kl. 10 

o Jens Jørgen indkøber morgenbrød, alle i bestyrelsen hjælper til 
- 6. nov. – Vinsmagning: 6. november kl. 18:00 – 20:00 

o Kurt arrangerer 
- 23. nov. – Julefest  

o Finn taler med Jürg om maden 

 

Lissie: 
- Budget holder, bortset fra et minus -2.000 kr. under i kontingent. Vi er 166 medlemmer, hvor der i 

år er kommet flere med familiekontingenter, så det kan være forklaringen.  
- Alm. Brand betaling er nu ændret til BS.  
- Det er ikke helt lykkes at få navn (ansvarlig) ændret i E-boks. Jens Jørgen tilbød sin hjælp.  
- Ansøgning om tilskud til Bad Salzungen sendt til Kommunen. 
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Rene 
- Web delen kører efterhånden fint og er helt oppe. Link oprettet til bookingportalen.  
- Træningen søndag kører godt og god tilmelding fra spillere.  
- Carsten har taget initiativ til grundlæggende slagtræning, som et tilbud uden betaling. Det er et 

godt tiltag med god deltagelse, men hvis det skal gentages næste sæson bør vi overveje at det skal 
være mod betaling. 

- Juniortræning kører også godt og der er kommer ofte mere end 10 til træning.  
- Der har været afholdt et ”uofficielt” arrangement over en hel dag, hvor der blev ringet til familie og 

venner som kom forbi til en gang tennis. Dørene var åbne og rigtig mange deltog. 
- Holdkampe: gået godt men ikke de store resultater og placeringer. Lykkes hold klarer sig dog rigtig 

godt og det menes at de ligger som nr. 1. 

 

Manuella 
- Det går rigtig fint. Gruppen er dog meget spredt i styrke og det giver nogle udfordringer der skal 

løses. Der bliver der måske basis for at der næste år dannes nogle hold til. 

 

Jens Jørgen 
- Træningen er retur til skift hver halve time. ¾ time var ikke en succes.  
- Holdspillere deltager om mandagen for at gøre det mere attraktivt for motionisterne. Det er et 

godt initiativ som vi skal fortsætte med, men det har desværre ikke givet flere deltagere til træning. 
- Mange af spillere starter allerede kl. 16 eller før og så stopper mange allerede kl. 18 eller 18:30.  

o Der var nogen debat om hvordan vi kunne trække flere spillere til motionist-drop-in mellem 
kl. 18 og 20. men kom ikke frem til en løsning. 

 

Kurt 
- Fra idrætsrådet: Caféen i hallen er delvist lukket fordi tidligere forpagter har sagt op. Den åbner dog 

igen til 1. september med en bestyrer, ansat af Kommunen. 
- Der er aftalt vinsmagnings 6. november, hvor vi kommer til at smage 8 – 10 forskellige rød- og 

hvidvine, samt får en let tapas anretning. Carsten Kramer har lovet os nogle rigtig gode rabatter på 
vinene. Prisen pr. deltager er aftalt til 150 kr. for vinsmagning og tapas.  

o Kurt laver indbydelse til arrangementet og sørger for at inddrive betalinger. 

 

Eventuel 
- Ådalen er i gang med at bygge en hal, vi skal forsøge at indgå et samarbejde så vi måske kan få 

indrettet en tennisbane. Jens Jørgen vil forsøge at skabe en kontakt, så vi kan få nogen i tale.  
- Boldmaskinen er i stykker og ingen formår at reparere den.  

o Kurt undersøger og en bekendt vil gøre forsøget med at reparere den.  
- Forslag om at referatet skulle lægges på hjemmesiden hurtigere blev drøftet og vedtaget. Det 

betyder bestyrelsen skal komme med godkendelse og eventuelle indsigelser senest en uge efter 
modtagelsen, hvorefter referatet lægges på hjemmesiden. 

 

Kurt Andersen 


