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 Referat fra bestyrelses-/strategimøde torsdag d. 26. november 2020 
kl. 18.00 Mødelokale 2, Sorø Hallen 

 

DAGSORDEN  

Bestyrelsen: Jørgen Uldall-Ekman,  Lars 
Nielsen, Susan Petersen, Lis Gunde, 
Henrik Leschly, Kurt Møller, Mona 
Kirkegaard Sommer 

Afbud fra: 
Michél Fam 
 

1.Godkendelse af referat af sidste 
møde 
 

 
 
 

2. Formandens sager og fælles:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 Jørgen arrangerer møde med trænere medio 

januar, deltagere senior- og juniorudvalgs-
formand, om planlægning af træningstimer til 
2021 

 Laurids 3 hold af 1,5 time juniorer, seniorer 
 Michael 2 dage af 3 timer senior. 
 Isabella evt. yngste juniorer. 

 
Mulige projekter i 2021* 

 Anlæg-dræn ( Lars) 25.000 
 Læhegn ( Lars)         27.000 
 Udfordringstavle (Henrik) 2.000 
 Drikke/snack automat (Jørgen) 15.000 
 Toilet (Susan) 
 
 Medlemmer inddrages på generalforsamling om 

nye store projekter/idéer 
 

 *Jørgen søger fonde for tilskud til bl.a. 
ovennævnte projekter 
 

 Jørgen arrangere møde med HEAD, Henrik, Lis 
 

3. Kasserer- og webmasterens sager: 
 

 
 Invitation til Gløgg-arrangement 3. onsdag i 

december er aflyst. Info på webside. (Kurt) 
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4.Sponsorudvalgets/sekretærens 
sager: 

 
 Lis vil gerne fratræde bestyrelsen så snart det er 

muligt. Maj-Britt spørges af Mona. Lis fortsætter 
med webshop og sponsor. 
 

5. Næstformandens/Seniorudvalgs-
formandens sager: 
 

 
 Michael har tilbudt at træne i 2021. 

Begyndere, intro og øvede 
 Laurids bliver fast træner 2021 

 
6. Juniorudvalgsformandens sager: 
     

 
 Der tages kontakt til de ældre juniorer vedr. 

træning/spil for yngste juniorer hver mandag. 
Susan. 
 

7. Skoletennisformandens sager:  
 Lars sørger for undervisning i op og nedtagning af 

net i Pedersborg hallen 

8. Baneformandens sager: 
 

 

 Rep. Og nyanskaffelser til vedligehold ca. 40.000 

9. Næste møde, datoer og punkter til 
dagsorden: 

 
 Bestyrelsesmøde 7/1-21 kl.18.00 Hallen 

 

10. Eventuelt: 
 
 

 

11. Datoer/Kalender  7/1-21 Bestyrelsesmøde kl. 18.00 Hallen lokale 2 
 

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

 
Se ovennævnte. 
 

 Mona sender lister på 60+ til Susan og Lars til 
viderebehandling. 
 

 HUSK at indsende budgettal til Kurt, hvis haves. 
 

  
 

 Suppleant til bestyrelse, emner? 
 
 
 

 
LGL 26/11/2020 
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Novemberudsnit fra Årshjul indsat i dagsorden. 
Budgettal næste år for juniorområdet klargøres til bestyrelsesmøde og 
sendes til kasserer og sekretær, som vedhæfter til dagsorden for 
bestyrelsesmøde 

juniorformand 

Budgettal næste år for seniorområdet klargøres til bestyrelsesmøde 
og sendes til kasserer og sekretær, som vedhæfter til dagsorden for 
bestyrelsesmøde 

seniorformand 

Budgettal næste år for baneanlægget sendes til kasserer og sekretær, 
som vedhæfter til dagsorden for bestyrelsesmøde 

baneformand 

Budgettal for bolde sendes til kasserer boldmaster 
Regnskab og oplæg budget klargøres til bestyrelsesmøde og sendes til 
sekretær 

kasserer 

Indberetning af medlemstal DTF kasserer 
Punkter til dagsorden indsendes til sekretær bestyrelsen 
Dagsorden udsendes til bestyrelsen med indkomne punkter sekretær 
Bestyrelsesmøde – midt i november 
Regnskab  
Planer og budget for næste år 
Medlemstal 

bestyrelsen 

Haltimefordelingsmøde Formand + evt. 
Invitation til Gløgg-arrangement 3. onsdag i december    AFLYST Webmaster 

 


