SORØ TENNISFORENING
Referat for bestyrelsesmøde torsdag den 5. april 2019
kl. 19.00-21.00 hos Lis, Søstrædet 21, 4180 Sorø

DAGSORDEN
Bestyrelsen: Jørgen Uldall-Ekman, Michel Fam,
Lars Nielsen, Ronald Westerburger Susan
Petersen, Lis Gunde, Henrik Leschly.
Special Guest: Søren Nielsen
1. Godkendelse af referat af sidste møde

2. Formandens sager:

Afbud fra;

Gennemgang og godkendelse af seneste referat.
Godkendt. Alle todo udført.
Jørgen indberetter junior tal til kommune inden 1.5.
●
●
●

●

●

-

3. Kassererens/Webmasterens sager:

●

Konstituering af bestyrelsen
Søren forsætter. Baneansvar 1 år.
Spørgsmål vedr. manglende
bestyrelsesmedlem og bane ansvar.
Tennissportens dag – organisering og evt.
mindre udvalg.
Sportmaster kommer kl 10:00
Kristian kommer og hilser på. Fortæller om
træning.
Fremstilling af banner/flag til at
promovere foreningen i udadvendte
aktiviteter (lørdag i hallen, Skumtennis i
Storgade m.m.
Er bestilt
Lysanlæg – status på ansøgninger
3 ansøgninger på i alt 200.000kr afsendt
 26.4. 17.00 – 19.00 + PizzaFælles
træning og afslutning i Slagelse Spil og
øl med Kristian
Hjemmeside
Test af betaling kommer igennem.
Træning Tider, Pris og Max deltagere
Tennislejr 2019. Pris, tid og max deltagere.
Hvordan griber vi manglende
’gentilmeldinger’ an?
I første omgang kan man kontakte Ronald
hvis der er problemer. De kan møde op i
klubhuset også.
Når vi ved hvem der mangler, kan vi
kontakte dem personligt.
Deadline 27.4.

Der fremsender mail til alle når betaling
fungerer.

4. Sponsorudvalg og Næstformandens sager:

5. Seniorudvalgsformandens sager;

● Intet nyt.

● Materiale til Voksen Intro. Ketcherne,
bolde, plakater, postkort mv. Er det i hus?
- Ja siger Jørgen
Er tilmelding klar online?
- Så snart betaling er OK
Træning:
ONSDAGE undtagen skolesommerferie indtil
1.10.: Træning seniorer 800kr pr sæson.
MAX 12.
14.30 til 15.30 Super senior træning. (Øvede
motionister)
Junior: 15.30-16:30 Små juniorer
Junior: 16.30-17:30 Store juniorer
Træning mandag 17.30-18.30 Senior Let øvede
Træning mandag 18.30-19.30 seniorer øvede
Træning mandag 19.30-20.30 seniorer der spiller
på Divisionshold eller tilsvarende niveau.

6. Juniorudvalgsformandens sager;

7. Baneformandens sager

Trykning af postkort til juniortræning?
Er det i hus?
Tennisskole: Kristian: 1, 2 og 3 juli.
15 deltagere + 4 hjælpere?
400kr pr deltager 9.00-15.00
Søren har lavet folder. Send til Susan
● Bane klargøring. Status. Er firma bestilt,
tilbud godkendt mv.
ja
●

●

Øvrige indkøb?
Ingen planlagt.

●

Køkkenprojekt – status.
Er ved at være på plads. El og VVS færdigt.
Så alt er klar.
Hvad med møbler?

●

Hvordan finder vi ud af det med banerne
og overgangen fra Søren:
- Sæsonstart. El, strøm vand baner mv.
Søren
- Manpower: Ukrudt, læhegn, klubhus

-

Løbende vedligeholdelse: Fokus i maj,
og derefter resten af sæsonnen.
Efterår: Manpower.

Lars: Nytte jobbere. Møde den 5.4. Kan
måske tage sig af ukrudt.
Søren laver kalender og forsøger at
tidsestimere opgaverne.
Susan: Kontakte folk direkte. Samle en
gruppe der mødes efter behov. Gøre det
til noget socialt. Mødes jævnligt og
snakker om opgaver, løser nogen og
fordeler resten.
Søren: Baneaften: Man samles til grill og
bane pleje. 2 x sæson.
Michel: Uddannelse af folk og
uddelegering var nøgleord på GF. Vi
kunne afholde kursus i STF ellers
tilmelding til næste år.
Gruppe ansvarsområder: VVS ansvarlig
ville være godt.
Opstartsmøde Søndag den 7. kl 13.00
8. Meddelelser/gensidig info

●

9. Næste møde

Dato og punkter til dagsordenen:
● Tordag den 6. juni kl 18. i Klubhuset.
● Punkt: Vandingsanlæg. Status

10. Eventuelt

● Susan vil gerne låne klubbens grill en
aften. Det er OK. Ved fremtidige
henvendelser tager vi det op igen.
● Rengøring kører videre.
● Lars: Dato på frivillig fest: 23. august
● Lars: Skoletennis: Tirsdage 8.30 til 9.30 i
maj. (7., 14. og 21. maj?) Hvem kan vi
spørge?
26. april 17.00-19.00 Fællestræning og Pizza i
Slagelse
5. maj 2019: Standerhejsning&tennissportens dag
8. maj 2019: Trivselsdag 17-19 Susan. Får
løb/tilskud til STF (2.000kr)
25. maj Slaraffenland. Jørgen. Lis spørger en mere
31. maj. Vinsmagning, STF fødselsdag (Jørgen)
23. august: Frivilligfest (Lars)
Tennissportens dag 4.5. kl 10.00:
Jørgen køber morgenbrød.
Jørgen informerer om Lysanlæg projekt +klubhus
projekt. Tak.
Henrik: Voksen introduktion kl 13:00-15:00

11. Datoer/Kalender

12. ToDo liste Hvem gør hvad. Hvornår og
hvordan kommunikeres det.

Lis: Invitation til sponsorer
Tavle ved indgang: Lis C2 Reklame. Søren sætter
op.
Susan og Lis: Møde i Slagelse tirsdag vedr. Bevæg
dig for livet
Jørgen og Lars: Artikel og annonce til Lokal avis
Søren omstiller låse og uddeler nye nøgler i
henhold til liste.
Roland spørger Linda og Helle om de vil
arrangerer klubturnering.
Leschly 26/03/19

