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 Referat for bestyrelsesmøde torsdag den 22. august 2019 
kl. 18.00 i Klubhuset 

Referat version 2  

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

Afbud fra: Ingen 
 

1. Godkendelse af referat af sidste møde 
 
 
 

Gennemgang og godkendelse af seneste referat. 
 
Godkendt. Udestående punkter er overført. 

2. Fælles - Årshjul: ● Nyt punkt på Dagsorden og referat 

2. Formandens sager: 
 
 
 

● Nyt lysanlæg. Status. Stadig forventet 
åbning 12.9. kl 19:00 

● Lysfest (Indvielse af Lysanlæg) 
Udvalg er Jørgen, Lars og Lis 
Udsendelse af invitationer Lis lave oplæg 
til sponsorer og borgmester.  
Information på Hjemmeside og i mail 
(Ronald) 
Jørgen inviterer håndværkere m.fl. 
pressemeddelelse, (Lars) 
Henrik arrangerer alle imod alle turnering. 
Grill (Lis) 
 

● Tidligere åbning af baner? Kan ikke lade sig 
gøre pga. vejr.  

● Klubturnering. Susan & Helle. Status. Alt 
fint. Lis står for morgenbord. 

● Skrivelse vedr støtte muligheder Fra Sorø 
Kommune (Se mail af 16.8. fra Jørgen)  
Uddannelse af trænere. Frist senest 15.11. 
Susan sender ansøgning. 

● Padeltennis? Skal vi gøre noget? (Lars) 
Vi bør som bestyrelsen sige tak til et 
arrangement, hvor vi kan prøve det af.  
Susan sørger for invitation. 
Kunststof bane som bane 5 er af interesse. 
Vi bør arbejde videre med idéen. Med de 



 

2 
 

nye materialer kunne det være en idé at 
omlægge alle 5 baner på længere sigt. 
Søren vil undersøge priser på kunststof 
baner. 

● Velkomstforening. Er det noget vi skal 
deltage i? (oplæg fra Linda se mail fra 
Jørgen 15.08. 
Vil Linda lave en film? Jørgen skriver til 
Linda. 

● DGI møde med Johannes 3.10.? Alternativt 
1.10. Jørgen skriver hvilken dag vi holder 
mødet. Susan booker evt. mødelokale i 
hallen. 

●  
3. Kassererens sager: 
 

● Hjemmeside Indhold mangler.  
- Aften hvor vi bliver introduceret til 

systemet, og har forberedt indhold vi 
gerne vil have på. Både vores eget 
område og det generelle. Dato:  12.11. 
19.00 

- Kan vi bruge HOLD funktionen? 
Ronald giver adgang, så vi kan kigge (ikke 
pille !!) 

● Status medlemmer. Hvor mange har vi 
mistet og skal vi ringe rundt? Opfølgning 
Ronald 
Udsat til næste møde 

4. Sponsorudvalg og Næstformandens sager: ● Camping og storkroen kan booke baner 
imod sponsorat. Lis (?) tager kontakt- 
Det nye system kan sættes op, så 
’fremmede’ kan købe adgang til at booke. 
(Engelsk?) 

5. Seniorudvalgsformandens sager; 
 

● Henrik sender liste over voksen intro folk 
2018 til Ronald cc til Susan, 

● Aktiviteter til at fastholde alle de nye 
Introfolk (18 stk). Gode ideer og 
planlægning.  
- Fastholdelsesforløb. Se mail fra Jørgen 

7.8. 
Vi arrangerer Introtræf den 5.9.2019. 
(Henrik) 
Alle nye skal inviteres til facebook gruppe 
for Intro folk som Mona har oprettet. 
Linda har allerede arrangeret introduktion 
til Boldmaskinen i gruppen. 

● Voksenintro efterår. Hvad gør vi 1.10 med 
nye medlemmer? Skumtennis? Træning i 
Slagelse med Kristian.  
Jørgen tager kontakt med Slagelse vedr 
træning med Kristian 
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6. Juniorudvalgsformandens sager; ● Løn til hjælpetræner. Se beskeder fra 
Susan vedr løn.  
Bestyrelsen er enige om at Isabella 
fremover får 100kr/t når hun står alene 
med ansvaret for træning (Mary får forsat 
60kr/t) 

 
Skoletennis: Fredb. har booket sig ind på 3 
dage. Datoer: onsdag 4.9 (Lars), 11.9. (Lars 
og Lis) og 18.9. (Lars og Lis) Kl 13-14.  
 
Flyer vedr. Indendørs tennis til juniorer. 
Jørgen og Susan. Tidspunkt påføres i 
hånden.  
 

7. Baneformandens sager 
 

● Nedlukning af baner. Klares af 
baneudvalget.  

● Banevanding er optimeret, så der kan 
vandes på 2 baner ad gangen. Desuden er 
der laves forsøg med nye dyser på bane 1 
og bane 2. 

● Lis sender mailadresse på vandingsmand 
(Agrometer) til Søren. 

● Lars kontakter kommune vedr. beskæring 
af alt hvad der IKKE er lærk. 

● På et tidspunkt skal vi overveje nyt hegn.  
● Baneudvalget fungerer rigtig godt. 

8. Meddelelser/gensidig info ● Ronald stiller ikke til genvalg. Vil gerne 
forsætte med at være web-master.  

● Der kommer 29 til hjælperfest. Det er 
storslået 

● Vi skal evaluere træningen. Vi får 6 timers 
træning, men får vi resten? Der er ikke 
kommet events. Kunne godt komme fra 
Kristians side. 
Der skal fastsættes en dato, efter aftale 
med Kristian. Vi tager mødet med 
Johannes først. 

9. Næste møde Dato og punkter til dagsordenen: 
● 18.00 5.12. hos Lis - med Jule afslutning 

- Alle: Forbered budgetter 
● Overført igen: Kontakt frafaldne 

medlemmer? (Ved at være for sent?) 
10. Eventuelt 
 
 

 

11. Datoer/Kalender  23.8 Hjælperfest 
4.9. (og 11.9. og 18.9) Skoletennis 
5.9. Voksen Intro træf 
7.9. Finaledag: Lis står for morgenbord. 
12.9. Indvielse af Lysanlæg. LYSFEST? 
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14.9.  Tennisfest 
03.10. Møde med Johannes (Alternativt 1.10.) 
12.11. 19.00 Webmaster møde i hallen. 
 

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

Fremgår denne gang af referatet. 
 

 
Leschly 22/08/19 

  
 
 


