Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 24. marts 2021
kl. 18.00 Virtuelt

DAGSORDEN
Bestyrelsen: Jørgen Uldall-Ekman, Lars
Nielsen, Susan Petersen, Henrik Leschly,
Kurt Møller, Maj-Britt Jensen, Lis Gunde
Larsen
1. Godkendelse af referat af sidste
møde
2. Formandens (Jørgen) sager:

Afbud fra:
Kurt og Michél



18. februar 2021 Godkendt



Klubmesterskaber 2021 – hvem arrangerer
Helle og Linda bliver spurgt, klubturneringen
bedes ændret, da mange afholder sig fra at
deltage pga. nuværende opsætning. Forslag
opdeling i A og B række. Møde med Helle og Linda
med MB, Jørgen og Susan. Susan aftaler møde
med Linda
Michael Lindegaard, Maj-Britt indgår i
bestyrelsen, hvis godkendt på GF
Fødselsdag 110 år - 31 maj – kombineret tennis
”Bank og kød” 29. maj
Møde med Johannes 18 marts godt møde, ringe
ud til medlemmer der ikke har bibeholdt
medlemskab.
CORONA pulje ansøgning forår 2021 –
tilbagebetaling af træningsgebyr
DTF sender regning på kr. 8.000,-, som vi søger
dækket.
2/3 indendørsbetaling, bør betales tilbage til
medlemmer.
Juniorer 24 x 250,- Jørgen søger pengene
Voksenintro info på 4180, flyers i butikker,
annonce i avisen, Henrik L og Maj-Britt
Hjemmeside opdateres med tilmelding til træning
samt beskrivelser efter nyt koncept,
Voksenintro m.m.
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3. Fælles sager:



Holdtennis på hjemmesiden med holdkaptajner
og tilmelding til forskellige hold arrangeres
ligesom sidste år



Generalforsamling, indkaldelse til GF 25. april
søndag kl. 10.00 – Kurt indkalder Henrik
koordinerer med Kurt. Jørgen står for kontakt til
revisor, Steen Hahn
Organisering af standerhejsning/Tennissportens
dag 8. maj 10-14.00 Bestyrelsen deltager.
Annonce i avisen kombineret med Tennisintro, FB,
4180. Lars/Jørgen.
Events i sommersæsonen interval ca. 1 måned.
Bank og Bøf på fødselsdag, Pizza på Kristi
Himmelfart
Medlemsadministrator, hvem er det? Susan vil
gerne være mentor og medlemsadministrator.
Susan tager et møde med Kurt. Maj-Britt vil gerne
tage sig af websiden og deltager i mødet.
Status Toilet (Susan) har en sag i kommunen men
mgl. svar fra dem. Susan har søgt forskellige fonde
for midler til dette. Bestyrelsen har sat 75.000 af
og det koster kr. 120.000
Padeltennis – Kristian Pugerup, Sorø Kommunen
har modtaget vores ideer og ønsker på området,
betinget af øko. Vi afventer kommunen.
Adgang til klubhus. I hvor høj grad skal døren
være åben /aflåst. Jakob vil gerne sætte samme
system op som vi har på indgangslågen. Henstilles
til at sidste mand på området lukker og dermed
låses døren. Forslag at døren låses automatisk
efter 1 time indkodning.
Type af lås ved hoveddør samme system som til
hoveddør
"Klubmodul - Maj-Britt/Susan/Kurt møde













4. Kassererens (Kurt) sager:





5. Webmaster (Kurt) sager:




Dansk Automatservice efterlyser info om indhold
af snack-maskine skal indeholde dåser, minibarer,
poser med nødder/chips
Hvilken internetforbindelse til snack-maskines
Mobilepay. Vi bruger vores egen forbindelse
Henning kontaktes af Jørgen vedr. varer til
maskinen
Henrik L. udsender regnskab etc.
Opdatering af Bestyrelsesmail. Afventer til efter
generalforsamling
Opdatering af kontakter på webside
Lis og Mona slettes, Maj-Britt og Henrik O. tilføjes
Kurt opdaterer
2

6. Sekretærens sager:



Ny sekretær Maj-Britt, Lis overdrager

7. Seniorudvalgsformandens sager:




Træning starter 1. uge i maj
Max. 12 tilmeldte. Henrik koordinere m. trænere

8. Juniorudvalgsformandens sager:




Juniorudvalgsformand Michael Lindegaard
Status på juniortrænere:
Kontrakter Jørgen
Børneattester Susan/Michael
Uddannelse dem der har lyst får lov

9. Skoletennisformandens sager:



10. Baneformandens sager:




Nye nøgler til skur
Lærk købes når vejr er til det

11. Sponsorudvalgs (Henrik O.) sager:



Sponsorudvalgsformand Henrik Olsen

12. Webshop administrators (Lis)
sager:



Tøjsalg på hjemmeside opdateres og opgørelse af
Sponsortøj er sendt til Jørgen

13. Eventuelt:



Årets ungdomsleder, Laurits er indstillet for Sorø
Kommune
Udfordringstavle er på vej


14. Datoer/Kalender







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

25/4 kl. 10.00 Generalforsamling i Klubben
27/4 kl. 18.00 Bestyrelsesmøde i Klubhuset
Jørgen sørger for sandwich
8/5 kl. 10-14.00 Standerhejsning/Tennissportens
dag
13/5 Pizza tennis Kristi Himmelfart?
29/5 ”Bank og Kød” fødselsdagsarrangement

Jørgen:
 sørger for sandwich til bestyrelsesmøde 27/4
 Møde vedr. klubmesterskaber 2021
 Søgning om Corona-pulje
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GF kontakt til revisor og Steen Hahn
Standerhejsn./tennissp.dag, annonce, artikel i
avis/Lars
Kontakt Henning vedr. varer til automat
Trænerkontrakter

Susan:
 Møde vedr. klubmesterskaber 2021.
Kontakt Linda
 Bank og Bøf fødselsdag /Henning
 Pizzatennis, hvem arrangerer?
 Medlemsadm.-Webside-Klubmodul /Kurt/MajBritt
 Børneattester / Michael
Maj-Britt:
 Møde vedr. klubmesterskaber 2021
 Voksenintro-reklame på 4180
 Webside-Klubmodul/Kurt/Susan
 Sekretær overdragelse fra Lis
Henrik L.
 Voksenintro-reklame på FB, flyers i butikker
Annonce i avis
Kurt:
 Webside-klubmodul/ Maj-Britt/Susan
 Indkaldelse til GF / Henrik L.
Lars:
 Standerhejsn./tennissp.dag, annonce, artikel i
avis/Jørgen
 Adgang til klubhus-hoveddør/Jacob
LGL 24/03/2021
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