
Referat fra bestyrelsesmøde d.18.3 

Tilstede: Claus, Franco og Niels Ole 

Dagsorden: 

1. Arbejdsopgaver og udvalg 

2. Bestyrelsen 

3. DGI og DTF 

4. Sæsonstart 

5. Evt. 

 

Ad.1 

Vi skitserede 4 arbejdsområder i klubben 

Børn/unge Voksne/motion Anlæg Administration 

træning træning baner bestyrelsen 

Sociale aktiviteter Sociale aktiviteter klubhus generalforsamling 

Stævner stævner Grønt område Externe partnere 

vintertræning klubmesterskaber  hjemmeside 

 60+ tennis  økonomi 

 Voksen begynder  sponsorer 

 

Udvalg:  

Børn/unge: en til to fra bestyrelsen + to fra klubben 

Voksne/motion: en til to fra bestyrelsen + to fra klubben 

 Anlæg: en til to fra bestyrelsen + idrætsparken + medlemmer efter behov 

 Administration: bestyrelsen fordeler arbejdsopgaverne mellem sig 

 

Vi diskuterede hvordan vi fordeler opgaverne imellem os og nåede frem til at bestyrelsen deler 

administrationen samt at vi også skal sidde i et af de tre andre udvalg. 

Claus administrerer: børn/unge udvalget + bestyrelsesarbejde. Søger ny ungdomstræner gennem 

JTF og DGI 



Franco/Jan? administrerer: Anlæg + økonomi og hjemmeside 

Niels Ole/nyt bestyrelsesmedlem: administrerer voksen/motion + bestyrelsesarbejde 

Udvalgene kontakter selv klubmedlemmer som kan indgå i udvalgene. 

Ad 2. 

Vi mangler et nyt bestyrelsesmedlem. Niels Ole kontakter Pia og hører om hun vil indgå i 

bestyrelsen. 

Ad 3. 

Kontingentet til DTF bliver mindre så vi besluttede at melde os ind i DGI for det kommende år. 

Claus kontakter DGI. 

Ad 4. 

Sæsonopstart. Vi besluttede at informere medlemmerne gennem en række mails der beskriver 

vores nye slogan ”Nyt liv i Bjerringbro Tennisklub” som dækker over: mere aktivitet på anlægget, 

flere medlemmer i klubben og bedre samarbejde med klubbens medlemmer. 

Claus udfærdiger den første mail som rundsendes efter næste møde. Vi skal have synliggjort vores 

nye koncept i klubhuset (gode ideer efterlyses). Vi regner med at lave en tennisaktivitet i 

forbindelse med generalforsamlingen. 

Niels Ole tager kontakt til DTF angående voksen begynder træning. Claus sender mail videre 

Vi sender hver især aktiviteter til Jan som fører dem ind i årsplanen – den gennemgås så ved 

næste møde. 

Ad 5. 

Næste møde: 9.4 kl.19.30 i idrætsparken 

 

 

 

 


