Referat bestyrelsesmøde torsdag den 13. januar 2022
kl. 18.00 i hallen

DAGSORDEN
Bestyrelsen: Jørgen Uldall-Ekman, Lars
Nielsen, Susan Petersen, Henrik Leschly,
Kurt Møller, Maj-Britt Jensen, Michael
Lindegaard

1. Godkendelse af referat af sidste
møde
3. Formandens (Jørgen) sager:

Godkendt

Der planlægges afholdelse af Vestsjællands Mesterskab i
Slagelse Tennishal - forventeligt ultimo marts /i april 22.
Boldmaskine – boldforbrug undersøges, herunder om
man kan bruge træningsbolde. Prisen for boldmaskinen
hæves med 50 kr. dette informeres om på
Generalforsamlingen.
Jørgen ansøger om nye stole/bænke, infoskærm m.v.

4. Fælles sager:



Gennemgang af opgaver jf. årsplanen (vedhæftet)
- Næste møde genbesøg årsplanen. Maj-Britt
forbereder drøftelsen
- STF er tilmeldt tennissportens dag, som er sidste
lørdag i april. Om muligt holdes der
standerhejsning samme dag. Lars tager kontakt til
bane-klargørings firmaet mhp. færdiggøre
banerne medio april, hvis vejret tillader det.
- Lars har bestilt lokaler og forplejning til
generalforsamling
- Maj-Britt ringer til DGI (Johannes) mhp. at høre,
om de kan afvikle juniortennisskole. + snakke med
DGI om trænerkapacitet både i forårssæson og
efterårssæson.



Drøftelse af vision, missions papir (vedhæftet)
- På baggrund af bestyrelsens kommentarer retter
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Maj-Britt oplægget til.


Drøftelse af hvordan rekruttering af medlemmer til
opgaver jf. strategiseminar igangsættes
Drøftelse af emner til kasserer posten i bestyrelsen
Maj-Britt udarbejder mail udkast til medlemmerne
om sagen.



5. Kassererens (Kurt) sager:

-

Drøftelse af budget 22 – udsendes sammen med
dagsordenen. Kurt har ikke modtaget input til
budget 22 og vi tager derfor udgangspunkt i
budget 21, som kan findes i bestyrelsesarkivet (vi
viser lige hvordan i kommer derind på mødet, hvis
I ikke ved hvordan man gør):

-

Trænerkursus-tilskud
På baggrund af drøftelse i bestyrelsen færdiggør
Henrik og Kurt budget 22. Med udgangspunkt i
saldobalancen udarbejder Kurt regnskab for 2021.
Lønkørsel kan evt. købes hos eksternt firma om
nødvendigt.

-

6. Webmaster (Maj-Britts) sager:

7. Sekretærens sager:

8. Seniorudvalgsformandens sager:



Status på vinteraktiviteter
Skumtennis ansvarlige:
Januar: Jacob og Caroline
13.2. Tine Guldborg og Tina
27.2 mangler
13.3 mangler
27.3. Susan
10.4. Susan
24.4 mangler
Henrik sender en mail ud omkring holdtilmeldinger til
udendørssæsonen, da hold skal meldes til nu.
2

9. Juniorudvalgsformandens sager:

10. Sager fra
medlemsadministrator/mentor

Jf. seneste referat forbereder Mikael et oplæg som
adresserer følgende:
- Henvendelse til forældrene, om at drive et mindre
udvalg og arrangere små events m.v.
- Bud på håndtering af træningen efter sommerferie
evt. etablering af samarbejde med Slagelse og hjælp
fra DGI.
Mikael sender senest i uge 7 en mail til forældrene,
som opfordres til at deltage aktivt i klubben.

Der mangler træner og hjælpetrænere efter
sommerferien.
- Henvendelse fra det centrale foreningsregister (mail
vedhæftet dagsordenen)
Jørgen følger op og sikrer at STF har indberettet
medlemstal.

11. Skoletennisformandens sager:

12. Baneformandens sager:

13. Sponsorudvalgs (Henrik O.) sager:

-

Tilbud fra LJ Plant og pleje ang. Lærkehegnet
omkring anlægget.
Godkendt.

-

Håndværkervurdering af klubhusets tilstand. (Har
en aftale med tømrermester Nis Brandt.
Forventer at han vender tilbage inden vores
bestyrelsesmøde.

Vurderingen er, at man kan se tiden an de næste
5-10 år. De skader det har, er gamle skader.
- status på sponsorarbejdet, herunder kontakten til
Henrik O.
HEAD sponsoraftalen løber yderligere to år. Der
fastholdes fortsat et møde med Kasper.
Henrik snakker med Lis om der er en liste over småsponsorer. Henrik snakker videre med Henrik O. omkring
fundraising arbejdet.

14. Webshop administrators (Lis)
sager:

Jørgen inviterer Lis G. med til møde med HEAD og se på
ny tøjkollektion.

15. Eventuelt:

Arrangement med professionel tennisspiller i august.
Jørgen arrangerer sammen med bestyrelsen.
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16. Datoer/Kalender

17. Næste møde

9.1. 2i1 turnering Slagelse
25.2 Pizzatennis
16.3 Generalforsamling
16. marts 22 kl. 17
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