
  
Referat af bestyrelsesmøde 

 Dato: 
26.04.2022 

Varighed: 
18.00-21.30. 

Referent 
VILI 

Til Stede: Birgitte Sonsby, Annika Jarl, Thomas Hjorth 
Nyholm, Rune Rask, Alexander Ventrup, 
Morten Bruun. 
 

Ikke til stede:  
 
 

Dagsordenpunkter   
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat 
3. Konstituering 
4. Status medlemmer og økonomi (sponsorer)  
5. Status baneklargøring 
6. Status padelprojekt 

  
a. Byggeri/økonomi 
b. Ibrugtagningstilladelse 
c. Overgang til Memberlink 
d. Kunstgræs/minitennis? 

  

7. Standerhejsning/Tennissportens Dag 
8. Status opstart ny sæson – træning, 

voksenintro, studietennis? 
9. Koordineringsmøde banebooking – 

sæsonens aktiviteter 
10. Tjekkiet rejse – er vi interesseret i rejse som 

klubaktivitet? 
11. OTC 
12. Evt.  

Ansvarlig Deadline 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Ok  
 

 

2. Godkendelse af referat Ok  
 

 

3. Konstituering VL ytrede ønske om at aftræde fra formandsposten, 
da hun har svært ved at finde tilstrækkeligt med tid 
til at bestride posten. Da ingen andre ønskede at 
overtage, indvilgede hun i at fortsætte med en 
bemærkning om, at arbejdsindsatsen vil blive 
reduceret og at flere opgaver enten må uddelegeres 
eller bortprioriteres.  

RR fortsætter som næstformand. 

BS fortsætter som kasserer  

 
 

 

4. Status medlemmer 
og økonomi 

Medlemstallet stiger støt dag for dag.  

Likviditet ok.  

 
 

 



Det går rigtig godt med sponsorater. Der er kommet 
en række nye til og flere af de eksisterende har øget 
deres sponsorater.  

Mangler opfølgning på:  

Sydbank (Morten) 

3trinNed 

Forhandlinger i gang med Whitesport og Ketshop 

BOLDE til ny sæson?? 

 
5. Status 

baneklargøring 
VVS’eren har fundet og løst fejlen på pumpen.  

Bane 1-4 er klar.  

Bane 7-8 bliver klar i morgen torsdag. 9-10 klar til 
weekenden og bane 5-6 bliver klar i næste uge.  

Martin er i gang med at finde en traktor med 
tromle. 

 
 

 

6. Status padelprojekt a. Byggeri/økonomi 
 
Der kommer nye net, de pointkugler der mangler, 
udbedring af maling, lys rettes til. 
 
Afleveringsforretning med Max Padel i næste uge.  
 

b. Ibrugtagningstilladelse – vi forventer svar 
denne uge 
 

c. Overgang til Memberlink – planlægning i gang. 
d. Concordia forsikring – glasforsikring. BS igang.  

 
 

 
 

 

7. Standerhejsning/ 

Tennissportens Dag 

AJ og VL køber ind. Føtex-tilbud. Saft. Kaffe 

Bestil kage ved Fru Lund. 

Lorenzo hjælpe med at organisere spil til 
standerhejsning.   

Rune organiserer Americano for tennis. 

Flag i skuffen 

15% rabat på tennissportens dag 

Tennissportens dag 

- flyer til voksenintro 
- flyer til studietennis 

 
 

 



8. Status opstart ny 
sæson – træning, 
voksenintro, 
studietennis? 

 

Der blev givet en kort status. Træningsplan og 
bemanding er ved at være på plads.  

Alexander og Birgitte har fod på Voksenintro og 
seniortræning.  

 
 

 

9. Koordineringsmøde 
banebooking – 
sæsonens aktiviteter 

 

Vivian indkalder  

Alle melder aktiviteter ind til Vivian  

Seniorturnering 4/5 

 
 

 

10. Tjekkiet rejse – er vi 
interesseret i rejse 
som klubaktivitet? 

 

Ok  
 

 

11. OTC Thomas og Birgitte deltager på indkaldte GF.  
 

 

12. Evt.    
 

 

 


