
 

Referat af bestyrelsesmøde. 

 Dato: 

09.01.2020 

Varighed: 

17-21. 

Referant 

Vivian Lindberg 

Til Stede: Thomas Hjorth Nyholm, Nils Baastrup, Arne 
Jensen, Birgitte Sonsby, Vivian Lindberg 

afbud: 
Hanne Funch Andersen 

Dagsordenpunkt  Ansvarlig Deadline 

Dagsorden 1.       Evaluering af 2019. 
2.       Tilskud fra Odense Kommune og resultatet 

af mødet d. 12-12-2019. 
3.       Bevilling fra Sydbank Fonden. 
4.       Sponsoraftaler – status. 
5.       Fastsættelse af generalforsamling og dato i 

marts – hvem er på valg/nye emner m.m. ? 
6.       Standerhejsning. 
7.       Renovering af klubhus. 
8.       Nybygning af depotrum. 
9.       Opførelse af slagmur. 
10.   Frivillige. 
11. Turneringsafholdelse i TCO sommer 2020 
12. Tilmeldinger til holdturneringer (FTU og 

DTF) 
13. Juniorudvalget (det fælles udvalg) – mandat 

og økonomi 
15. Eventuelt 
 
 

  

1. Evaluering af 2019 Rigtig godt år.  

Fin og hyggelig standerhejsning med fællesspil på 
tværs. Ville være dejligt med endnu flere 
medlemmer/medlemsgrupper repræsenteret. 
Invitationer skal være ude i god tid.  

Nye trænere – i det store hele succesfuldt 
juniorsamarbejde med FBT.  

Fælles juleafslutning for alle juniorer var stor 
succes. 

Gode tennis camps i sommer med over 90 børn.  

Gode turnerings-arrangementer og godt 
samarbejde med DTF og Odense Kommune. 

- Medaljespil 
- GP turnering 

Rigtig godt arbejde og stor succes på sponsor-
fronten: 

  



Gode arrangementer: sponsorturnering, vinaften 

Super slutning på året med midler bevilget til 
renovering af klubhus.  

2.  Tilskud fra Odense 
Kommune og 
resultatet af mødet d. 
12-12-2019. 

Godt møde med kommunen og efterfølgende 
bevilling af 2-1 pulje. Tilsagn om forhøjelse af 
hegn til fodboldbanen samt afklaringer vedr. 
bandereklamer, windbreakers mv.  

  

3. Bevilling fra Sydbank 
Fonden. 

125000 kr. bevilget til nye depotrum.    

4. Sponsorsituation – 
opgørelse  

Se bilag.  

En stigning på 14% ift. 2019 og der er 
sandsynligvis flere sponsorer på vej. Samlet 
730.000 kr. hentet hjem.  

  

5. Fastsættelse af 
generalforsamling og 
dato i marts – hvem 
er på valg/nye 
emner m.m. ? 

19/3-2020 kl. 19. 

Nils booker lokale. Skal varsles senest 1 måned 
før.  

Thomas laver opslag til hjemmeside.  

Hvem er er på valg?  

Nils, Thomas, Birgitte 

Thomas ønsker ikke at genopstille. Vil gerne 
være en del af det praktiske arbejde i klubben, 
fondsansøgninger mv. 

Nils og Birgitte fortsætter gerne.  

Der skal findes 2 nye bestyrelsesmedlemmer.  

NB 
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Lokale er 
booket.  

6. Standerhejsning Anlægget skal navngives Concordia Forsikring 
Park.  

Ketshop vil gerne deltage til standerhejsning.  

Concordia ligeledes.  

Vi afholder standerhejsning og Tennissportens 
Dag d. 2/5-2020.  

Der skal laves aftaler med:  

- Sponsorer 

- Trænere 
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- Spillere 

Der skal laves opslag på hjemmeside/Facebook, 
mail til medlemmer. 

 

 

7. Renovering af 
klubhus 

Tømrerne efterspørger byggetilladelse. Thomas 
og Nils rykker. Tømrerne har projektplan at gå 
frem efter.  

Igangsætning 3/2.  

  

8.       Nybygning af  
depot rum. 
 

Nils får lavet forslag til tegninger.  

Der er en gruppe frivillige, som gerne vil hjælpe 
med at pakke sammen.  

En anden gruppe vil påtage sig nedrivning af 
skure.  

Møde med Sydbank 5/2 9.30 omkring 
økonomien.  

  

9.       Opførelse af slagmur. 
 

Et af vores medlemmer har tilbudt at 
konsturere en slagmur til klubben. Arbejdet vil 
blive udført sideløbende med 
klubhusrenovering.  

  

10.   Frivillige. 
 

11 frivillige ift. klubhusprojekt.  

Banerenovering starter primo marts.  

Der skal laves aftale med divisionsherrerne og 
juniorer/juniorforældre omkring 
baneklargøring.  

  

11. Turneringsafholdelse i 
TCO sommer 2020 

 

Ansøgningsfrist 20/1 – skal koordineres med 
FBT. Thomas koordinerer med Hanne Funch og 
Ken Ragus. 

  

12. Tilmeldinger til 
holdturneringer (FTU 
og DTF) 

 

Der kommer en mail fra Mia Mønster.  

Thomas og Vivian taler sammen.  

  

13. Juniorudvalget (det 
fælles udvalg) – 
mandat og økonomi 

 

Punkt udskudt til næste møde.    

Evt.  Vivian har udarbejdet foreløbig årsplan for 
tennisåret 2020 som sendes rundt efter mødet.  

  

 



 


