
 
Referat af bestyrelsesmøde. 

 Dato: 
17.02.2020 

Varighed: 
19-22. 

Referent 
Vivian Lindberg 

Til Stede: Nils Baastrup, Arne Jensen, Birgitte Sonsby, 
Vivian Lindberg, Hanne Funch Andersen 

afbud: Thomas Hjorth 
Nyholm 
 

Dagsordenpunkt  Ansvarlig Deadline 
Dagsorden 1. Regnskabet 2019 – evt. bemærkninger. 

2. Annoncering af kommende 
generalforsamling 

3. Budget 2020: Status medlemstal og 
fordeling i aldersgrupper (konsekvens af 
manglende tilskud til 65+?) 

4. Tilbud fra Sport Trading på forårsklargøring 
af baner. 

5. Ny konsulentaftale med BC  
6. Status på byggesag / klubhus 
7. (Nye) krav fra Odense Kommune (skrivelse 

fra Christina Hoff): konsekvenser? 
8. Opgaver fra to do liste – status. 
9. Sponsorsituation – foreløbig. 
10. Planlægning af aktiviteter i tennisåret 2020 

1. Standerhejsning/Tennissportens 
Dag – Concordia Forsikring Park 
åbning – følgende events. 

2. Træningstilbud og trænerbehov 
• Voksenintroduktion 
• Familietennis 

3. Rekrutteringsaktiviteter? 
• Tennissportens Dag (50% 

på kontingent?) 
• Hverv et medlem og få 50% 

rabat på kontingent?? 
• Netværkstennis/sponsorten

nis? 
• Skoletennis 

4. Andre aktiviteter 
• Drop-in 55+ 
• Drop-in senior? 
• Drop-in junior?  
•  

11. Juniorstrategi (fremsendes inden mødet) 
12. Evt.  (træneruddannelse) 

 
 

 

1. Regnskab 2010  Er hos revisoren i denne uge. Intern revision 
bemærker at udgiftsniveauet er øget, bl.a. ift. 
indkøb af klubdragter og forplejning i forb. med 
kampe. Der vil blive taget højde for dette i det 
kommende budget.  

  

2. Annoncering af kommende 
generalforsamling 
 

 Send mails ud og lav opslag VL og BS Senest 19/2 



3. Budget 2020 Der skal kigges på ’kontingent-trappen’ – hvor 
hurtigt skal prisen falde?  
 
Justere prisen for indmeldelse på Tennissportens 
Dag.  
 
Træningsgebyr for deltagelse i 
Voksenintroduktion skal justeres.  

Hanne 
laver 
oplæg 

 

4. Forårsklargøring af baner 
 

Vi har fået tilbud for forårsklargøring af baner: i 
alt 68400 + moms = 85500 kr. Vi takker nej til 
tilbuddet og afsøger alternative løsninger.  

  

5. Ny konsulentaftale med BC 
Consult 

 Den nye aftale er vedtaget og løber til 31/12-
2020 – senest 1/12 skal aftalen genforhandles 

  

6. Status på byggesag / 
klubhus 
 

Det kører – arbejde på tag og terrasse er 
igangsat. Vi har en arkitekt til at hjælpe os med 
byggetilladelsen og har fået positive 
tilkendegivelser vedr. afgørelse.  

  

7. (Nye) krav fra Odense 
Kommune (skrivelse fra 
Christina Hoff): konsekvenser? 
 

Der kan ikke sælges sponsorater vedr. 
windbreakers på bane 9-12 ud mod Tietgens 
Allé som ikke opfylder de nye krav formuleret 
af Odense Kommune. Sydbank og Concordia er 
orienteret og har accepteret. 

  

8. Opgaver fra to do liste – 
status. 
 

 Alle opgaver er udført.   

9. Sponsorsituation – 
foreløbig. 
 

 Det går strålende.    

10. Juniorstrategi (fremsendes 
inden mødet) 
 

 Punkt udsat til næste møde   

11. Kommende aktiviteter Punkt udsat til næste møde   
12. Evt Punkt udsat til næste møde   

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Til TCO´s medlemmer. 

Indkaldelse til årlig ordinær generalforsamling i Tennis Club Odense. 

  
Torsdag den 7. marts 2019 – kl. 19.00 

Sted: L'Easy Lounge hos OB 

Dagsorden for generalforsamling. 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 

4. Budget for det kommende år. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

- Thomas – på valg – genopstiller ikke 
- Birgitte – på valg – genopstiller gerne 
- Nils – på valg – genopstiller gerne 
- Arne – ikke på valg  
- Hanne – ikke på valg  
- Vivian – ikke på valg 
 
 
 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

9. Eventuelt. 

 

På vegne af TCO´s bestyrelse: 
 
Thomas Hjorth Nyholm 

Kirsten Habicht 
Nils Baastrup 
Hanne Dalby 
Leyla Atke 
Behrouz Moshtagian 
Birgitte Sonsby  
  
Bemærk, kun adgang for medlemmer. Denne mail kan ikke besvares. 

 


