
 
 

 
 

 SORØ TENNISFORENING 

 Referat for bestyrelsesmøde onsdag den 13. februar 2018 
kl. 19.00-21.00 i hos Jørgen Byvangen 38 

 

DAGSORDEN  

Bestyrelsen: Jørgen Uldall-Ekman, Søren 
Nielsen, Lars Nielsen, Ronald Westerburger 
Susan Petersen, Henrik Leschly 

Afbud fra; 
 

1. Godkendelse af referat af sidste møde 
 
 
 

Gennemgang og godkendelse af seneste referat. 
- Godkendt uden kommentarer 

2. Formandens sager: 
 
 
 

● Spilletrøjer: Oprettes på hjemmesiden. 
Egenbetaling 150,-  
Information fra Jørgen/Lis til Ronald. Inden 
1 marts 

 
● Generalforsamling. 

Nyt bestyrelsesmedlem og suppleant til GF 
Lis stiller som medlem. Suppleant? Lis og 
Susan følger op. 
Ronald og Lars på valg. 
Susan? Skal hun vælges? 
Formand stiller til valg 
 
Søren bestiller med og Lars booker lokale. 
Jørgen kontakter Sten vedr. ordstyrer. 
 

● Tennissportens dag/Standerhejsning 
Program standerhejsning (skal lægges på 
nettet nu).  
Anmelde tennissportens dag online 
(Jørgen) 
Anmelde Voksen Intro online (Henrik) 
 

● Medlemstal 
Det er primært juniorer der er forsvundet. 
Der har været 80 nu er der 10.  
Så vi må starte forfra.  
Junior udvalgs møde med alle 
interesserede slut marts/start april 5.4.kl 
18.00 hos Susan (spis ikke hjemmefra).  



● Boldmaskine 
På opfordring anvendes den eksisterende 
så længe den kan holde. 
 

● Sponsor status 
Det går fint. Over budget. Flere sponsorer 
er velkomne. Gerne flere af 1.000kr/et år. 
Skilt i klubhus/hjemmeside 
 

● Ny Persondatalov: Henrik undersøger. 
 

3. Kassererens sager; 
 

● Regnskab og budget.  
Er kontrolleret, godkendt og underskrevet. 

● Se årshjul vedr., revisor mv. 
● Mobile Pay status 

4. Næstformandens sager: ● Halfordeling / brugerråd 

Der er ikke nedsat et halbrugerråd. MEN vi 
har fået de juniortimer vi ønskede men 
ofrede mandagstimer. Det er vigtigt at vi 
deltager. 

Ældresagen tager medlemmer -
konkurrence forvridning? Men nok ikke 
noget at gøre. 

Vi kan sagtens arrangere mere 
skumtennismed faste tider og flere aldre..  

Også udendørs? (Tager vi den 05.06.) 

5. Seniorudvalgsformandens sager; 
 

● Træning for seniorer (og juniorer) jf. DTF 
tilbud. Underskrives 19.02 i Slagelse 

- Holdspillere får ikke træning. Alle timer en 
dag.  

● Voksenintro (Se herover) 
 

● Tilmelding af hold til sommer turnering 
4 motionist hold (Hedder Senior Double 
nu)  
1 senior mix. 4 herrer 2 damer (Henrik 
ringer til Steen ) Evt 4 herrer 
1 Herre (Laurids?) 
1 stk 40+ 4 herrer (Troels) 
1 stk 50+ 2 damer 4 herrer(mindst) (Lars) 
 

6. Juniorudvalgsformandens sager; ● Juniorudvalg: Nyt 

Møde med Connie og Louise snart. 

● Juniorhold: Susan tilmelder 

● Tilskud fra kommunen søges via 
hjemmeside. Opfølgning. 

● Jørgen indberetter medlemstal senest 1. 



april. 

Juniorer tilbydes gratis hjælpetræner 
uddannelse. Men ingen betaling for at 
være hjælpetræner, dog 
nedsættelse/refusion af kontingent en 
mulighed efter aftale. 

Vi er afhængige af frivilligt arbejde og kan 
ikke lønne nogen frem for andre. 

7. Baneformandens sager 
 

● Status på baner/hæk 
Hækken er beskåret. 
Søren overvejer at udnævne 
baneansvarlige for hver bane. 
 

● Indkøb 2018 
En dommerstol? Vi forsøger at fine en 
brugt.  
Ekstraudgifter til linjer.  
Rammebudget kun 2.500,- men vi kan låne 
fra boldmaskine budget. 
 

● Nye aktiviteter 
 
 

● Klubhus (22.000) 
Nye haveborde? 
Ny indretning påkrævet. 

●  
 

8. Meddelelser/gensidig info ●  

9. Næste møde Dato og punkter til dagsordenen: 
●  

10. Eventuelt 
 
 

● Susan: Tennisskole skal fastsættes snart. 
Så snart vi kender træneren fastsættes 
det. Det kunne være 2.7. – 5.7. (Sidste 
skoledag den 29.7.) 
 

11. Datoer/Kalender 19.02.2018 Møde med DTU Trænerhus om 
kontrakt 
19.03.2018 GF 19.30 Bestyrelse mødes kl 18. 
05.04.2018 Junior tema møde hos Susan 
Vollerupvej 16 
10.04.2018 Bestyrelsesmøde hos Lis. Søstrædet 
21.  
05.05 2018 Standerhejsning 10.00, 
Tennissportens dag og Voksen Introduktion 
opstart 14-16 Derefter: 12.5. 19.5 26.5. 
 



 
Leschly 13/02/18 

 
 
 


