Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 13. august 2020
kl. 18.00 i klubben

REFERAT
Bestyrelsen: Jørgen Uldall-Ekman, Lars Nielsen,
Susan Petersen, Lis Gunde Larsen, Henrik Leschly,
Kurt Møller, Mona Sommer, Michél Fam
1. Godkendelse af referat af sidste møde

Afbud fra

Henrik Leschly og Michél Fam

Gennemgang og godkendelse af seneste referat
fra d. 9. juni 2020.
Lars Petersen fremlægger procesplanlægning
vedr. udviklings-/strategiplan 3-5 år. Der afholdes
møde d. 3/10-2020 hos Lars Petersen kl. 9.3015.30
Lars fremsender forslag til gennemlæsning og
kommentarer inden møde.

2. Formandens sager og fælles:

●






3. Kassererens sager:




4. Sponsorudvalgsformands sager:

Indendørs tennistræning i Slagelse, der
aftales møde med Axel og Lissi (Slagelse)
snarest (Jørgen, Mona, Lis)
Træning i Slagelse afventer evt. aftale med
Slagelse Tennisforening
Møde med Johannes DGI aftales og
afholdes i september, Jørgen
DGI Trænerhus udskiftes evt. med egne
trænere. Forslag Laurits, Michael, Kasper
Næstved, undersøges af Susan og Jørgen
Sommercamp aftales med Mikkel Maris til
2021
Kameraovervågning og evt. kode på
klubhus, der er pt. ro på og derfor hviler
sagen indtil videre
Opslag på dør sidste medlem lukker
klubhusdør inden afgang. Lis

● Mange medlemmer benytter webshop til
tennistøj og bolde
● Padeltennis første møde afholdes 1/9 i
STF, Linda Hansen deltager for STF
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5. Seniorudvalgsformandens og
Næstformandens sager:





6. Juniorudvalgsformandens sager;







7. Skoletennisformandens sager




Skumtennis i Sorø hallen vinterhalvår
tilbydes søndage kl. 15-17.00 minded på
fastholdelse af Introspillere, alle kan
deltage. Susan arrangerer og får hjælp fra
dem der har tid og lyst.
Tenniscamp for voksne gentages næste
sommer. Susan kontakter Mikkel Maris
Evaluering af sommerferieaktiviteter. 8-10
børn deltog.
Tennisskole var en succes 25 børn deltog
og mange har tilmeldt sig ved åbent hus.
Derfor er endnu et juniorhold oprettet
mandag kl. 17-18.00.
Forberedelse af vintertennis er i gang og
bliver onsdag kl. 15-18.00. Reklame
udsendes
Susan overgiver Juniorudvalg til forældre,
der evt. har børn i foreningen. Hvem har
lyst til at overtage posten?
Skoletennis. Borgerskolen er eneste der
har vist interesse. Lars tager kontakt til
Michael Lindegaard
Indendørs skoletennis arrangeres med
træner Kim oktober med henblik på at få
nye børn til indetræning

7. Baneformandens sager

●
●

8. Meddelelser/gensidig info



9. Næste møde

● 3/10 Udvikling og strategimøde hos Susan
og Lars
● 5/11 Bestyrelsesmøde kl. 18.00 hos Lis,
som sørger for sandwich

10. Sociale Medier ansvarlig:



Mona opdaterer løbende på FB og
Instagram, billeder fra Åbent hus

11. Datoer/Kalender



Årshjul gennemses og opdateres

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

Buskrydder køb er godkendt 3-5.000,- kr.
Der indhentes tilbud fra Lars Petersen
vedr. vedligehold af læbælte
● Nedtagning af vindnet d. 24/10
● Hjælperfest 22-23 deltagere 21/8 kl. 17.00
Fredagstennis starter op efter ferie d. 28/8
kl. 17.00

Kurt:
Henrik:
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Jørgen:
 Aftale møde med Slagelse Axel
 Aftale møde med DGI Johannes sept.
 Nye trænere Laurits, Kasper
Lis:
 Møde med Slagelse/Jørgen
 Opslag til medlemmer vedr. luk
klubhusdør
 Indkøb af vin og sodavand til 21/8
 5/11 indkøb af sandwich til
bestyrelsesmøde
Lars:
 Kontakt til Michael Lindegaard vedr.
skoletennis
 Kontakt Kim vedr. nye børn til indetræning
 Indkøb af buskrydder
 Tilbud vedr. læbælte
Susan:
 Skumtennis vinter arrangeres
 Nye trænere Michael
 Sommercamp for voksne. Kontakt Mikkel
Maris
 Junior vintertennis i hallen skal
oplyses/reklame
 Borddækning d. 21/8 kl. 16.00
 Fredagstennis opstart
Mona:
 Møde med Slagelse/Jørgen
 FB og Instagram

LGL 13/8-2020
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