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 Referat bestyrelsesmøde mandag d. 6. september 2021 

kl. 19.00 i klubhuset 
 

DAGSORDEN  

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

 
Afbud Michel 

1. Godkendelse af referat af sidste 
møde 

Godkendt 
 

3. Formandens (Jørgen) sager: 
 

 Status padeltennis Intet nyt. Jørgen sender en 
mail til kommunen. Sættes på strategimødet i 
oktober. 

 Ansøgning Coronapulje for indendørs 
træning/timer Der er indsendt en ansøgning 
omkring refusion på banetimer. Der tages stilling 
til pengene, hvis ansøgningen imødekommes. 

 Træner kurser til refundering i kommunen. Kurt 
tjekker op på betaling af trænerkurser. 

-  

4. Fælles sager:  Indendørssæson 21/22 (juniorer og senior, 
træningstilbud i Slagelse og Sorø). Sorø: 
juniortræning: onsdag fra 16-18 fra 1.10 (Isabelle, 
Noah og Lærke) Timen fra 15-16 udbydes til 
seniorer. Der sendes en mail til juniorer + 
seniorerne om hhv. træningstilbud og bane. 
 
Slagelse:  
 
Junior: Der overvejes at lave fælles juniorcamp med 
Slagelse.  
 
Senior: Der er forskellige seniortilbud både til 
begyndere/let øvede med Sylvia og Jørgen 
Marcussen og øvede med Laurids om tirsdag. For at 
deltage i træning (og drop-in) SKAL man være 
medlem af Slagelse Tenniskub. Fredagsevent 17-20 
og søndage fra 17-20 (ca. 1 x om måneden), kan 
man deltage i UDEN at være medlem af Slagelse 
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Tennisklub. Pris for disse events vil være mellem 
50-200 kr. pr arrangement. Mikael, Laurids og Maj-
Britt planlægger events og træning ASAP.  

 

 Drøftelse af Susans arbejdsdelingspapir. Alle har 
forberedt sig. Godkendt. Susan retter papiret til og 
det lægges i arkivet 
 

 Puljeansøgninger – er der nogen, som skal afsted? 
DGI er ansøgt om 30.000 kr. til toiletbygningen. Der 
skal findes en ”byggeleder”. Pengene skal helst 
være brugt senest 1. april 2022.  

 Status toilet på anlægget, herunder ansøgning til 
DGI om toilet. Første ansøgning blev ikke godkendt 
grundet handicapvenlighed. Der er nu indsendt en 
revideret ansøgning for 14 dage siden. Susan 
kontakter medlemmer, som kunne stå som 
byggeleder på projektet. Fremtidige planer for evt. 
nyt klubhus tages med i overvejelserne omkring 
byggeriet af toiletbygningen. 

 Medlemsønske om en hjertestarter på anlægget. 
Det undersøges om Trygfonden giver tilskud til en 
sådan. Alternativt tages punktet op igen. 

 Evaluering af træning, afvikling af holdkampe. 
Evaluering af holdkampe: Der hænges seddel op 
mhp. at få flere medlemmer til at spille på hold. Der 
afholdes 2 spillermøder for hhv. liga og motionist 
niveau (inkl. Det rene damehold). Der skal udpeges 
en koordinator for motionist. Henrik tager den i 
første omgang. Maj-Britt laver sedler til lørdag. 
Aksel fra Slagelse vil gerne lave et åbent hus 
arrangement tirsdag den 28.9 fra 19-21.  

 Evaluering af hjælperfest. Fantastisk!  
 

5. Kassererens (Kurt) sager: 
 

 Hvis man ikke betaler for boldmaskinen, skal 
nøglerne afleveres. Det overvejes om der skal være 
et andet system både ift. brug og bolde. Erling 
inddrages i drøftelserne. Lars går i dialog med Erling 
også ift. betaling. 

6. Webmaster (Maj-Britts) sager:   

7. Sekretærens sager: 
 

  

8. Seniorudvalgsformandens sager: 
 

 Der skal laves en vurdering af de enkelte spillere 
mhp. holdinddeling næste år, så niveauerne på 
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holdene passer. Niveaubeskrivelserne lægges på 
hjemmesiden tidligt. 

9. Juniorudvalgsformandens sager: 
    

 Der skal tages stilling til trænerkurser til 
trænerne. Mikael har mandat til at prikke til 
potentielle træneremner. 

10. Sager fra 
medlemsadministrator/mentor 

 Inddragelse af frivillige (Susan fremlægger oplæg på 
mødet). Maj-Britt undersøger om facebook kan bruges til 
at lave opslag man kan melde sig på. Susan og Maj-Britt 
laver en kalender for resten af året. 

 Kommende medlemsaktiviteter, både sportslige og 
sociale - gerne med udarbejdelse af kalender for 
rest af året.  

11. Skoletennisformandens sager:  Der er lidt aktivitet. Mikael har bolden. 

12. Baneformandens sager: 
 

 Drøftelse af levende hegn omkring tennisbanerne. 
Der arbejdes på at skabe et hold, som kan ordne 
det levende hegn. Bestyrelsen godkender, at der 
kan bruges penge på beskæring af lærketræerne. 

 Der etableres ud-tryk og lys ved udgangen af 
anlægget. 
 

13. Sponsorudvalgs (Henrik O.) sager:  Jørgen indkalder til et sponsormøde i 
sponsorudvalget. 

14. Webshop administrators (Lis) 
sager: 

 

15. Eventuelt: 
 
 

 Punkt til næste møde: økonomi og hensættelser 

16. Datoer/Kalender  11.9: Klubfinaledag 
11.9: Tennisfest 
17.9 Tennisevent med spil på kryds og tværs og grillhygge 

17. Næste møde Næste møde den 18.11 kl. 18. Lars booker lokale. 

 


