
Referat fra Tennisklubbens bestyrelsesmøde d. 28. oktober 2015 
(Blå skrift er agendaen, rød skrift er ”beslutninger) 

 
1- Status på vores formand 

a. Franco, vil du kontakte Lene og spørge til situationen. 
b. Er vi er nød til at vælge en midlertidig afløser, eller er det ok. Sæson er slut osv. 

Tony valgt som midlertidig formand indtil næste general forsamling 
Bestyrelsen vælger at fuldføre opgaverne uden anvendelse af suppleant 
indtil næste general forsamling 

c. Information til vores omverden om Claus og vores beslutninger 
Information sendes til Idrætsparken og andre samarbejdes partner (Tony) 

2- Status på vores økonomi 
a. Franco, kan du når at bogføre alle poster i regnskabet (jeg vil meget gerne hjælpe) 
b. Gennemgang af økonomien 

Indtægter mangler 
på medlems kontingent (50 betalende medlemmer) 
på sponsor siden, flere er faldet fra 

                                        Udgifter skal skæres 
Lokale leje bør minimum halveres (ingen logik i 40 t af 26 t i medlems 

indtægt) 
                                                      Møde med BIP Niels Ole og Franco 
                                                      Medlemskab af DTU og DGI opsiges nu 
                                                      Franco køber chokolade til trænere Klaus og Flemming som tak for 
indsatsen 

c. Opsamle/Igangsæt økonomi aktiviteter udefra gennemgang (se på de største udgifter) 
3- Status på 2015 sæson 

a. Ungdomstræning 
Ungdomstræning til 2 spillere er for lidt (bør kun gennemføres ved minimum 
5 spillere) 

b. Dame aften 
Det var et godt initiativ, bør ikke gentages uden at behovet er mere udtalt, 
for få deltagere. 

c. Voksen introduktion 
Stor tilfredshed som er et godt tilbud til nye medlemmer.  

d. Motionister 
Stor tilslutning med flere udsolgte aftener, det er klubbens motor i dag. 

4- Dialog / Plan for 2016 sæson 
a. Ungdomstræning 

Der skal minimum 5 spillere inden vi etablere træning. 
b. Dame aften 

Skal ikke gentages før behovet er mere synligt. 
c. Voksen introduktion 

Vi skal gennemføre det i 2016, det er vores bedste tilbud til nye medlemmer. 
d. Motionister 

Klubbens absolut stærkeste trumfkort i dag, vi bør kigge nærmere på  at 
styrke det endnu mere i 2016 med flere aktiviteter(budget på 5.000) 

5- Opgave inden næste bestyrelsesmøde 
a. Tony 

Info om konstituering indtil generalforsamling 



Tænk i eget netværk om nye sponsorer 
b. Niels Ole 

Møde med BIP om husleje m.m. sammen med Franco 
Tænk i eget netværk om nye sponsorer 

c. Franco 
Møde med BIP om husleje m.m. sammen med Franco 
Køb af Chokolade og andet til Klaus og Flemming 
Opdateret regnskab til næste møde 
Bane vinter pleje sammen med Frode 
Tænk i eget netværk om nye sponsorer 

d. Pia 
Tænk i eget netværk om nye sponsorer 

6- Eventuelt, andre emner 
Klubmesterskab 2016 skal afvikles så finaler kan spilles Ultimo August 2016 
Evt. mulighed for at alle er med i samme ”pulje” eller andet i starten. 
Nyt format præsenteres ved standerhejsning 2016. 

 


