
Tennis Club Odense 

Referat af bestyrelsesmøde 009

Deltagere:Thomas, Ismar, Nils, Ole, Kirsten,Birgit,Birgitte 
Afbud:

Dato: 29. Januar 
2015

Punkt på dagsorden Beslutningsreferat Bemærkninger

Status 

Agenda 
- Økonomi og ny pris 
struktur godkendelse af 
budgettet 2015 
- Medlemsunderøgelse 
v. Ole  
- TCO værdier - Etiske 
regler 
Evt.

TCO er nu færdig med et klubudvik-
lingsforløb i samarbejde med DTF. 
Resultater at det arbejde præsente-
res på strategimøde den 19. Februar 
kl.19.00-21.00 i OB.  

Forløbet faciliteret 
af DTF.  
Ny organisation 

1.) Godkendelse af re-
feratet fra sidste møde

Godkendt

2.) Økonomi Igennem de seneste 5 år har klub-
ben kørt med underskud og likvidi-
tets reserver er derfor væk. Kommu-
nen har afskaffet driftstilskud på 
320.000 kr. Samtidig med at udgifter 
til baneleje er steget 2.5 gange.   
Derfor foreslås kontigentstigning på 
42 kr per mdr. og en stigning på 50%  
for undervisning.  
Der arbejdes med medlems provi-
sionsløsning for salg af sponsorater. 
Vi foreslår overgang til mdr. betaling.
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3.)  Medlemsunderøgel-
se v. Ole  

Der var 98 der deltog i undersøgelse. 
Generelt tilfredshed med klubbens 
tilbud, herunder kvalitet og mængden 
af træning. Dog ønsker senior grup-
pe tilbud om mere træning hvilket vi 
vil tilbyde.  
Langt flere end forventet og en over-
vejende del af medlemmer er godt 
tilfreds med engelsksprogede træne-
re.  
Flere bemærkede at de ønskede en 
slagmur.  
I meget høj grad er der enighed om 
at klubbens etiske retningslinier 
overholdes blandt udover og trænere 
og stemning er generelt positiv.  

4) Etiske regler Klubben har taget etisk kodeks op til 
debat og evaluering blandt medlem-
mer. Klubben lever op til DIF og 
Team Danmark´s etiske regler både 
når det gælder trænere og udøvere. 
Der var 98 der deltog i undersøgel-
sen om klubbens etiske regler og 
miljøet.  
I TCO udvikler man børn og unge til 
at blive gode kammerater, der er 
hjælpsomme og har en forståelse for, 
hvordan et demokratisk samfund 
fungerer. 
Klubben giver mange gode oplevel-
ser af glæde, fællesskab, udfordring, 
spænding, præstation og udvikling. 
Her kan udøvere på konkret og di-
rekte vis afprøve, hvem de er, og 
hvad de kan blive, ligesom de kan 
afprøve forholdet til andre menne-
sker. TCO er en arena for menne-
skelig vækst og udvikling. 
Trænere udvikler hele udøvere: fy-
sisk, psykisk, socialt og moralsk og 
former holdninger og værdier hos 
udøvere.

Birggitte J. 
ansvarlig
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 Medlemsansvarlig til håndtering af 
medlemmer 

Nils Baastrup

10.) Evt. 

Næste møde Torsdag den 19-Februar-2015 kl.19 Strategi møde - alle
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