Dagsorden for bestyrelsesmøde torsdag d. 5. november 2020
kl. 18.00 hos Jørgen Uldall-Ekmann

DAGSORDEN
Bestyrelsen: Jørgen Uldall-Ekman, Lars
Nielsen, Susan Petersen, Lis Gunde,
Henrik Leschly, Kurt Møller, Mona
Kirkegaard Sommer
1.Godkendelse af referat af sidste
møde
2. Formandens sager og fælles:

Afbud fra:
Lis Gunde. Michel Fam
Gennemgang og godkendelse af seneste referat fra d. 13.
august 2020.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.



Padeltennis, – Da hverken Lis eller Michel var til
mødet blev padeltennis ikke drøftet. Linda har
meldt sig ud af styregruppen. Der er blevet
afholdt møde med badminton og bordtennis
klubber. Badminton og bordtennis ser helst at
padeltennis er udendørs som en sommer
alternativ for deres medlemmer.
Tennisforeningens engagement i projektet
berører på, at padeltennis er indendørs. Lis
opfordres til at fortsætte i styregruppen evt. med
et medlem af foreningen, da STF skal fastholde
kontakten til Sorø Kommune.



Medlemsundersøgelse. Jørgen orienteret om
medlemsundersøgelse, hvor 72 medlemmer
svarende til ca. 30% har svaret. Nogle af
kommentarerne:
- Lidt svært at blive en del af STF-miljø og finde
tennismarker.
- Sociale arrangementer scorer højt.
- Behov for åbenhed omkring holdspil.
- Træning kan forbedres med at træne på små
hold.
- Klubhuset er hyggeligt men mangler toiletter
og mulighed for at købe mad/drikkelse.
- Bestyrelsen mangler strategi.
- Gerne flere udvalg, hvor man uddelegerer
opgaverne.
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-

Gerne en facebookstrategi, hvor alle events
bliver opslået.



Opfølgning på seminar hos Susan –dato for
videre arbejde
Julemøde d. 26.11.20 kl. 18.00 i Sorø hal. Lars N.
bestiller lokalet og juleplatter til mødet. Vigtigt at
vi udearbejder nogle forslag på anlægsprojekter
til generalforsamling. Evt. flere mindre projekter i
det kommende år. Der er udleveret et resume af
forslag til STF-værdier samt diagram med
anlægsprojekter og hvor opnåelige de er.



Ny ansøgning vedr. COVID-19
I foråret søgte vi om 75.000kr. i DGI´s Covid-19
pulje bl.a. for tabte sponsorindtægter, trænerløn
samt tabte kontingenter. Vi fik 23.000kr +
15.000kr. til et åbent hus arrangement. Jørgen har
fornyelig søgt 64.000kr. i en ny pulje med
nogenlunde de samme begrundelser.



Budget 2021
Jørgen har sendt ansøgning til Sorø Kommune
vedr. tilskud til trænerkurser – Laurids og Isabelle.
Der gives ikke tilskud til hjælpetrænerkursus (4
personer) da der kun gives tilskud, når
kursusgebyret er større end 1000kr.
Der indkaldes til et møde d. 7.1.2021, hvor
budgettet + årshjulet drøftes.
Lars bestiller lokalet. Susan bestiller sandwich.
Alle bestyrelsesmedlemmer skal fodre Kurt med
tal, både på indtægt- og udgiftssiden inden jul.



Træneraftaler 2021
STF satser på at løse træneropgaven selv i
sommeren 2021. Aftalen med DTF-trænerhus skal
opsiges senest ved udgangen af januar 21. Der
forslås, at der mindst er tre træner tilknyttet
klubben for at kunne dække behovet. Der skal
undersøges i hvilken omfang følgende personer er
interesseret i at være træner:
Laurids Hansen – Jørgen kontakter
Mikael Lindegaard – Henrik kontakter
Isabelle Binet – Susan kontakter
Hvis man har forslag om andre personer, bedes I
kontakte Jørgen eller Henrik hurtigst muligt.
Forslag om at juniortræning deles i 2 dele –
træning og spil, hvor evt. forældre involveres i at
stå for spil
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Besøg RED PLUS baner
Red Plus blev afprøvet (Jørgen, Mona og Susan)
ved Gentofte Tennisklub. Underlaget virker som
almindelige grusbaner. Meget jævn uden kedelige
opspring. Meget lidt vedligeholdelse efter
etablering. Vandet dræner meget hurtigt fra
overfladen. Der kan spilles på underlaget året
rundt, dog ikke i frostvejr. Vil være godt på 2
baner, hvor der er lys i forvejen. Pris – ca.
450.000kr/bane afhængig af standarden på de
underliggende dræn.



Arrangement med HEAD ifm. Foreningens 110
års jubilæum
Jørgen har kontakt til HEAD som også er
interesseret i at holde et arrangement. Evt.
1.6.2021.



Pizzatennis Slagelse
Jørgen orienterede om, at pizzatennis for voksne i
Slagelse Tennisanlæg (indendørs) ikke kan lade sig
gøre grundet Covid-19. Det vil først først
overvejes igen, når forsamlingsforbud er hævet til
50 personer.



Dato for generalforsamling
Generalforsamling er sat til mandag d. 15.3.2021.
kl. 19.00. Bestyrelsen møder ½ time før
mødestart. Lars bestiller lokalet og Susan bestiller
beværtning.
Evt. oplægsholder for at tiltrække flere
medlemmer – forslag om emner sendes til Jørgen
Medlemsadministrator – Da medlemsadministration er en meget krævende opgave i
starten af sommersæsonen, aftales det, at der er
to personer, som har opgaven.
Medlemsadministration deles mellem Kurt og
Mona.
Sponsor - Ikke drøftet, da Lis Gunde ikke var til
sted.
Sekretæropgave – Der gøres opmærksom på, at
sekretæren burde kigge på årshjulet ved
oprettelsen af dagsorden og skrive de
punkter/opgaver som er relevante ift STF´s
årshjul.

3. Kasserer- og webmasterens sager:



4.Sponsorudvalgets/sekretærens
sager:




5. Næstformandens/Seniorudvalgsformandens sager:
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6. Juniorudvalgsformandens sager:



7. Skoletennisformandens sager:



8. Baneformandens sager:

Juniorudvalg 2021/formand
Susan fortsætter ikke som juniorudvalgsformand
efter generalforsamling. Der burde arbejdes mod
et juniorudvalg bestående af flere forældre og
med en kontaktperson i bestyrelsen. Mona
forsøger, at samle nogle forældre, som er villige til
at indgå et juniorudvalg
Skoletennis er snart afsluttet. STF fik et tilskud på
8000kr. fra Sorø Kommune, som delvist har
dækket undervisning og inventar til forløbet. DGI
har gennemført et forløb med to klasser på
Pedersborg Skole. Kim Horneman, Lars Nielsen og
Susan Petersen har gennemført skoletennis med 4
årgange på Borgerskole. Privatskolen har valgt at
takke nej til tilbuddet i år. Vi tror ikke, at det giver
mange medlemmer til klubben men Susan følger
op på dette. DGI er kommet med et forslag om at
afvikle en skoletennisturnering i foråret
(udendørs). Vi skal også bare have et
træningstilbud klar, hvis der kommer mange nye
medlemmer. Det må den nye juniorudvalg tager
stilling til.



Klasse fra supercenter. Det besluttes, at der ikke
opkræves gebyr for brug af baner til en klasse fra
Supercenter i sommersæson 2020.



Vandingsanlæg renoveres – til info har vi haft
kontakt til Agrometer(Lis).
Lars Nielsen orienterer om at Sven Reffstrup vil
kigge på dræn i den nordlige ende af Bane 2, hvor
der formodes en lækage.



Tovholder på rengøring i klubhuset Lis har haft
kontakt til Freya, men det fungerer ikke. Der skal
ikke gøres rent i klubhuset efter nedtagning af net
m.m.
Der skal findes en person, som er ansvarlig for
klubhuset samt kontakt til rengøringspersonale i
den nye sæson. Susan kontakter Bente Petersen
for at høre om hun er villig til at stå for opgaven.



Boldmaskine evaluering og retningslinjer
Orienterer om retningslinjer for booking af baner
ift brug af boldmaskine. Der forslås at bane 1, 3, 4
og 5 bookes til almindeligt spil. Bane 2 bookes
som sidste valg, så personer, som ønsker, at
benytte boldmaskinen ikke skal trække maskinen
til andre baner. Kurt undersøger, om der kan laves
et pop-op på hjemmesiden med banereservation.
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Retningslinjer for boldmaskine præsenteres ved
standehejsning (Jørgen).







9. Næste møde, datoer og punkter til
dagsorden:

-

10. Eventuelt:

-

11. Datoer/Kalender

-

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

Læhegn, Lars Nielsen har præsenteret 2 tilbud fra
Skovdyrkerne. Bestyrelsen ønsker at der
undersøges følgende:
- hvad det vil koste at få planter i 1,5m højde.
- kan Sorø Kommune klare nogle af opgaver,
herunder flisning og rodfræsning.
- findes der andre planter, som ikke er løvfaldene.
Evt. kirsebærlaurerbær.
Kontingentfrihed til Jacob Rasmussen - Det
besluttes at give kontingentfrihed til Jacob for
hans ekstrordinære indsats som sjakformand i
baneudvalget. Lars N. orienterer Jakob.



DGI møde d.19.11.20 kl. 16.30-18.00 møde med
Johannes DGI fastholdelsesforløb i Sorø hallen
Mødelokale 2 er booket. Evt. punkter til
dagsorden sendes til Jørgen senest d.16/11.



Julemøde d. 26.11.20 kl. 18.00 i Sorø hal, hvor
strategi vedr. evt. anlægsprojekter drøftes.



Bestyrelsesmøde d.7.1.21 - Budgetforberedelse

Jørgen

-

Henrik

Lis

Kontakt Laurids vedr. træning, sommeren
2021 – hvad vil han kunne byde ind med?
Kontakt HEAD vedr. planlægning af en tennis
arrangement i anledning af 110-års dag for
STF.
Orientering om banereservation ift
boldmaskine til standerhejsning.

-

Kontakt Mikael Lindegaard vedr. træning,
sommeren 2021 – hvad vil han kunne byde ind
med?

-

Find et medlem, som er villig til at gå ind i
padeltennis projektet sammen med Lis
Sikre at relevante opgaver fra STF årshjul
bliver tilføjet dagsordener til
bestyrelsesmøder – ongoing opgave.

-
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Susan

-

Lars

-

Mona

-

Kurt

-

ALLE

-

Kontakt Isabelle vedr. træning, sommeren
2021 – hvad vil han kunne byde ind med?
Kontakt Bente Petersen vedr. opgaven som
klubhusansvarlig for 2021 (inklusiv kontakt til
rengøringspersonalet).
Følger op på om skoletennis har givet nye
medlemmer i vintersæsonen.
Bestil sandwich til mødet d. 7.1.21
Bestil beværtning til generalforsamling.
bestil lokal i Sorø hal til julemøde d. 26.11.20
kl. 18.00
bestil platter til julemødet d. 26.11.20
kontakt Sven Reffstrup vedr. undersøgelse af
lækage ved bane 2.
Opfølgning på læhegn herunder om
kommunen kan klare flisning og rodfræsning,
mulighed for større planter og/eller andre
plantertyper.
Orienterer Jakob Rasmussen om
kontingentfrihed.
Bestil lokal i Sorøhal til bestyrelsesmøde d.
7.1.21 kl. 18.00 – 21.30
Bestil lokalet til generalforsamling d. 15.3.21
kl. 18.00 – 22.00
Planlæg med Kurt, hvordan
medlemsadministration skal tilrettelægges.
Kontakt forældre til juniormedlemmer vedr. et
juniorudvalg
Planlæg med Mona, hvordan
medlemsadministration skal tilrettelægges.
Samler tal til budgetforslag til mødet d. 7.1.21.
Formuler en skrivelse til hjemmesiden vedr.
banereservation ift. brug af boldmaskine
Alle bestyrelsesmedlemmer skal fodre Kurt
med tal til budgetdrøftelser d. 7.1.21, både på
indtægt- og udgiftssiden inden jul.
Overvej andre emner til trænergerning i 2021.
Overvej om hvem, der kunne inviteres til
generalforsamling som oplægsholder.

SP 05/11/2020
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