
 

Referat –  
 Dato: 

16/4-
2019 

 

Varighed: 

19-22 

 

Til Stede: Birgitte Sonsby, Nils Baastrup, Arne Jense, 
Hanne Funck Andersen, Vivian Lindberg 

Fraværende: Leyla 
Atke, Thomas Hjort 
Nyholm  

Dagsordenpunkt  Ansvarlig Deadline 

1. Status på 
baneklargøring 

Er vi klar?  

Vi mangler at klargøre 2 baner - det bliver 
gjort i morgen. 

Arne og Nils sætter bandereklamer op i 
morgen.  

Mangler opsætning af net. De bliver sat op 
lørdag.  

Der er bestilt 12 affaldsspande til banerne.  

Vi når at blive klar til standerhejsning. 

  

2. Standerhejsning  
mandag d. 22.april 

Er vi klar? Ja. Klubhuset er rengjort, 
vinduerne er pudset.  

55+ medbringer sanghæfte.  

Birgitte køber ind til morgenmad, kaffe, kakao 
og saft.  

Vi møder senest 9.30. 

Arne har skaffet to præmier til vindere af 
turneringen.  

Juniorudvalget sørger for ‘turneringen’.  

F.eks. 8 min pr. kamp. Deltagere - 20-30 stk.  

Nils tager sig af helt nybegyndere.  

Concordia byder på gode forsikringstilbud, 
popcorn og vand.  

Skriv nyt opslag/teaser i morgen: 
rundstykker, popcorn, turnering med 
præmier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivian 

 



3. Tennissportens dag 
lørdag d. 4.maj 

Er vi klar til lørdag d. 4/5? 

Hvad mangler vi? 

Reklame: 

Hanne hænger plakater op og deler postkort 
ud. 

Vivian laver og deler opslag på hjemmeside 
og Facebook.  

Vi tilbyder som altid kontingent til halv pris til 
ikke tidligere medlemmer (800 + 200 kr. i 
indmeldelsesgebyr), hvis man melder sig ind 
på dagen.  

Tilmelding sker via computer on-site.  

Vi kan spørge ud om der er nogen der vil 
bage boller/kage.  

Så skal der indkøbes kaffe og saft.  

Arne undersøger om der kan skaffes en kage-
sponsor.  

Vi gør hver især en indsats for at få nogen til 
at komme herned og spille/hjælpe til så der 
sker noget her og gæsterne kan opleve den 
gode stemning.  

  

4. Booking / låsesystem 
banerne 

Thomas er i gang med opgaven.  

Der skal udtænkes en procedure for bytning 
og udlevering af nye brikker.  

Man kan få byttet sin brik gratis. Nils eller 
Birgitte vil være til stede i klubhuset på 
bestemte tidspunkter, så medlemmerne kan 
komme og få dem byttet.  

Hvis man ikke har en brik koster en ny brik 
150 kr. hvor 100 kr. er depositum.  

Info vil først blive sendt ud efter 
standerhejsning. 

  

5. Status på 
sponsorarbejde og 
byggeprojekt 

Det går fortsat rigtig godt med sponsorer. Der 
er kommet adskillige nye til siden sidste 
møde. 

Vivian skal indsætte 3 billeder på standard 
fondsansøgning: find nogle gode billeder i 
galleriet.  

Arne og Birgitte har været på fundraiser-
kursus. På kurset er der nu udarbejdet en 
standardansøgning som kan tilrettes ift. de 
forskellige fonde hvor vi gerne vil søge 

  



økonomisk støtte. Det være sig i ift. 
renovering af eksisterende klubhus, slagmur 
mm.  

Første ansøgning er på vej.  

6. Status på samarbejde 
med FBT, 
træningspriser, 
træningsplaner og 
banebooking 

Træningspriser 

Vi har haft møde med FBT-bestyrelse og er 
blevet enige om følgende justering og 
ensretning af træningspriser:  

Træning koster i begge klubber 60 kroner pr. 
time. For spillere mellem 6-8 år dog kun 40 
kr. pr time. Træningspas kan være af 
forskellige varighed: for juniorer aktuelt 1 
time og 20 minutter.  

I TCO opkræver vi månedsvis: 

● 240 kr. for 1 x ugentlig træning 
● 480 kr. for 2 x ugentlig træning 
● 720 kr. for 3 x ugentlig træning 

I FBT opkræver man per sæson: 

● 1200    for 1 x ugentlig træning 
● 2400    for 2 x ugentlig træning 
● 3600    for 3 x ugentlig træning 

Voksentræning / seniortræning er samme 
pris. 

Udvalgt træning er samme pris for op til tre 
gange  

Der skal sendes mail om prisændring og 
hjemmesiden skal opdateres. 

Træningsplaner 

Juniortræning (start mandag d. 29/4):  

Man. og torsdag 15.50 - 17-10 - 8 baner 

Man. og torsdag 17.10 - 18-30 - 10 baner 

Man. og torsdag 18.30 - 20.00 - 7 baner 

 

Senior divisionstræning: 

Tirsdag: træning 2-3 baner. 

Torsdag: selvtræning 3-4 baner 

 

Voksen motionist træning: 

 

 

 



Onsdag kl. 17.00 - 18.30 

Onsdag kl. 18.30 - 20.00 

Fællestræning med FBT på Mejerivej mandag 
og torsdag.  

 
Hvem booker baner hvornår?  

Hanne er i gang med at (gen)-etablere 
juniorudvalget på tværs af klubberne.  

5. Betaling af licens Klubben betaler stadig licens til 1.-2. 
divisionsspillerne. Vi skal vide ret sikkert 
hvem som spiller da det er forholdsvist dyrt, 
400-500 pr. næse. 

  

8. Næste møde    

9. Evt.  Arne havde et spørgsmål omkring tilmelding 
til fynske holdturnering.  
Klubben betaler tilmeldingsgebyret, men de 
enkelte hold sørger for selv at melde til.  

Vagttelefon Marienlystcentret (punkt 
behandles til kommende møde) 

  

 

 


