Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag den 18. november 2021
kl. 18.00 i hallen

DAGSORDEN
Bestyrelsen: Jørgen Uldall-Ekman, Lars
Nielsen, Susan Petersen, Henrik Leschly,
Kurt Møller, Maj-Britt Jensen, Michael
Lindegaard

Afbud: Kurt og Michel

Godkendt

1. Godkendelse af referat af sidste
møde
3. Formandens (Jørgen) sager:

Beslutning om refunderede coronapenge jf. Jørgens mail.
I forbindelse med at juniortræningen blev aflyst i januar
2021 og frem til afslutning af vintersæsonen pga. Covid19, har bestyrelsen i STF søgt refundering via DGI´s pulje
for kompensation af lukkede aktiviteter. Vi har netop
modtaget en delvis kompensation for perioden, som vi
har valgt at administrere på nedenstående måde.
For de børn som var tilmeldt i vinteren 2020/21 og som
igen tilmelder sig til tennis pr. 1.5.2022 for
sommersæsonen 2022, vil der blive fratrukket 200 kr. i
kontingentet.
Pulje til etablering af padeltennisbaner
STF indsender ikke med en ansøgning på nuværende
tidspunkt. Udviklingen i de nærliggende klubber følges og
der kan evt. søges et samarbejde med de klubber på sigt.
Jørgen svarer Sorø Kommune.

4. Fælles sager:




Strategiseminar lørdag den 20.11
Status på vinteraktiviteter
- Skumtennis er en succes, der laves en kalender for
de kommende 2 måneder, hvor Susan er bortrejst.
Skumtennis tilføjes som events på facebook.
- Aktiviteter i Slagelse. Dem som er ansvarlige for
aktiviteten skal senest aflyses 8 dage før (eller
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halvdelen af banerne). Dvs. tilmeldingsfristen
ændres til 12 dage før eventen.
9.1: 2-1 turnering. Følg op med Bjarne løbende.
Coronasituationen – opmærksomhedspunkter og
hvem gør hvad
Mikael har opgaven ift. kommunikation til
forældre/børn ved smittetilfælde. Fokus på
håndhygiejne og afstand.
Drøftelse af emner til kasserer posten i bestyrelsen
Der er følgende funktioner i klubben:
Formand
Næstformand
Seniorudvalgsformand
Juniorudvalgsformand
Sekretær/kommunikation
Kasserer: alt omkring økonomi
Medlemskontakt: daglig kontakt med
medlemmerne, hjælp til alt andet end økonomi
Kommunikation /sekretær
Superbruger på hjemmesiden: IT-kyndig, sætte
hjemmesiden op, oprette events, Oprette træning
og hold.
Sponsoransvarlig
Baneudvalgsformand

Juniorudvalgsformand skal fremover være en forælder
om muligt. Mikael formulerer et oplæg til forældrene, om
der var nogen som kunne være interesseret, drive et
mindre udvalg og arrangere små events m.v. Der vil være
brug for nye trænere efter sommerferien. Der kan evt.
etableres samarbejde med Slagelse og hjælp fra DGI.
Oplæg behandles på næste møde i bestyrelsen.


5. Kassererens (Kurt) sager:

Toilet
Der foreligger endnu ikke nogen byggegodkendelse.
Jørgen tager fat i Christian mhp. at få
sagsbehandlet sagen.

Budget 22 skal udarbejdes

6. Webmaster (Maj-Britts) sager:
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7. Sekretærens sager:

8. Seniorudvalgsformandens sager:

Årshjul skal fast på dagsordenen





Opfølgning på ”hold-møde” i Slagelse, skal der
gøres yderligere?
Henrik sender mail til dem, som ikke var med på
mødet.
Voksenintro
I forårssæsonen oprettes 2 hold, afvikling samme
dag, formatet kan justeres. Voksenintro skal
følges op med aktiviteter, som Susan gerne vil stå
for.

9. Juniorudvalgsformandens sager:

Tilskud til træneruddannelse jf. Lars mail fra 13.11
Der er fremsendt ansøgning.

10. Sager fra
medlemsadministrator/mentor

Orientering om vælgermøde organiseret af Sorø
sportsråd
Der bruges langt færre penge i Sorø på kultur og sport
end i sammenlignelige kommuner.

11. Skoletennisformandens sager:

12. Baneformandens sager:

Køb af og beskæring af lærk
Pris for bistand til beskæring af lærk undersøges.

13. Sponsorudvalgs (Henrik O.) sager:

Vi skal have sat gang i sponsorarbejdet senest i januar 22.
Henrik og Lars P. tager fat i Henrik om sponsorarbejdet.
Henrik får præsenteret strategiarbejdet.
Aftalen med Head løber ud næste år og den skal
genforhandles.

14. Webshop administrators (Lis)
sager:
15. Eventuelt:

-

-

16. Datoer/Kalender

Frivillige ved lysfest: super sjovt og hyggeligt. Vi
tager det op efter sommerferien næste år også ift.
at involvere juniorerne
Medlemsundersøgelse: man kan godt få egne
spørgsmål ind

3.12.22: 2i1 turnering Slagelse
9.1.22: 2i1 turnering i Slagelse (lægges på hjemmesiden
efter 3.12.)

17. Næste møde
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