
 

 

      27. april 2016 
 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13. april kl. 18.00 i klubhuset 

 
Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

            Godkendt 

 

2. Formanden 

 

Planlægning af møderække 

Udsat til næste møde den 18. maj kl. 18.00 

Fastsættelse af datoer for kommende aktiviteter: 

Planlagte aktiviteter i 2016: 

Standerhejsning 24/4 kl. 10.00 

Tennissportens dag 30/4 kl.10.00-13.00 

Pølsetennis 30/5 kl. 18.00 

Håndmadder 20/6 kl. 20.00 

Fælles grillaften 13/7?  Hvem påtager sig opgaven? 

Håndmadder 15/8 kl. 20.00 

Venskabsbybesøg 26/8-29/8 

Pølsetennis 19/9 kl. 18.00 

Håndmadder 10/10 kl. 20.00 

Standernedtagning 30/10 kl. 10.00 

Julefest 26/11 kl. 18.00 

2017: 

Nytårstaffel 14/1 kl. 11.00 

 

Orientering om mødet med Idrætscenter 

Anlæg og baner blev gået igennem 

Drænrør skal lægges ved bane 4 

Fliser på banerne mod øst skal fjernes 

Der opstilles 2 bænke på hver bane 

Lysanlæg bliver ikke ændret i 2016/17 

Flisegang rettes op  

Tennissportens dag 

Afholdes 30/4 kl. 10.00-13.00  

Leif hænger plakater op Bycenter og bibliotek 

Standerhejsning 27.4. kl. 10.00 

Rosa sørger for morgenkaffe m.m. 

 

3. Kasserer 

Økonomisk oversigt 

Formue kr. 158.500, økonomien er OK 

27 har tilmeldt sig pt. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Ungdomsformanden 

Målsætning for afdelingen i den kommende sæson 

Optimere træning og forberede de unge på turneringer og hvad der kræves, brug af sociale medier, 

drop in tennis og 2 gange træning om ugen med skarpere opdeling. 

Afprøve Street tennis, har en aftale med Gildbroskolen til sommer. Prøve med SFO og se om der 

er nogle der vil prøve at spille tennis 

 

5. Seniorudvalgsformanden 

Spillermødet 

            Målsætning for den kommende sæson 

Der indkaldes til spillermøde inden sæsonstart- Dialog om planer for sæsonen. 

3 motionisthold er tilmeldt + 1 herre seniorhold 

Målsætning at få løst de udfordringer der er på træningsaftner tirsdag og torsdag- der vil blive   

niveauinddeling til træningen. 

 

6. Motionistformanden 

Ønsker træning på søndage for alle motionister nye som øvede kl. 12.00-14.00. 

Tilmelding skal ske på liste i klubhuset senest fredag, ellers tilmelding telefonisk til René. 

René laver opslag til klubhuset samt mail. 

Drop In til alle holdkampe på hjemmebane. Der skal være kaffe på kanden. 

Holdledere sender mail til Leif, som sender ud til alle klubbens medlemmer. 

DGI tilbud skal sendes ud til alle klubbens medlemmer af Leif. 

Gælder også tilbud fra Dansk Tennisforbund. 

 

7. Sekretær 

Nyt fra Idrætsrådet 

Udsat til næste møde. 

  

8. Eventuelt 

Hvorfor har klubben ikke modtaget præmie for motionisthold der vandt turneringen i 2015? 

Leif undersøger sagen 

 


