Referat bestyrelsesmøde tirsdag den onsdag d. 27. april 2021
kl. 18.00 i klubhuset (der serveres en sandwich)

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

Afbud: ingen

1. Godkendelse af referat af sidste
møde

OK

2. Konstituering af bestyrelsen og
opfølgning på generalforsamlingen

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand: Jørgen
Næstformand: Henrik
Kasserer: Kurt
Webmaster: Maj-Britt
Medlemsadministrator.: Susan
Seniorudvalgsformand: Henrik
Juniorudvalgsformand: Mikael
Sekretær: Maj-Britt
Baneudvalg: Lars
Suppleant: Michel
Godkendelse af referat generalforsamlingen: Godkendt.
Maj-Britt/Kurt lægger på nettet og i klubmodul.

3. Formandens (Jørgen) sager:
 Arbejde videre med vores værdier og gøre dem synlige
Der arbejdes på et ½ dagsmøde om strategi og
værdier i juli mhp. at det lægges på hjemmeside og
evt. hænges op i klublokalet.
 Planlægning af Tennissportens dag/Standerhejsning –
hvem gør hvad inden og på dagen?
Der planlægges aktiviteter: 8. maj: 10-14
Jørgen er i dialog med Kasper fra HEAD, hvilket ikke er
endeligt konfirmeret med Kasper, som i så fald stiller
et telt op med tennisudstyr og opstrenger.
Voksenintro starter kl. 12. Der sendes mail ud til
deltagerne på voksenintro om at de skal deltage i
standerhejsningen.
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Susan køber 75 rundstykker, plasticposer, og smør.
Susan og Maj-Britt mødes kl. 8.30 og gør klar.
Invitationer til sponsorer og presse
Annonce til avisen er sendt. Jørgen inviterer
sponsorer.
Ekstra rengøring af klubhus i starten af sæsonen?
Som følge af coronasituationen arrangeres, at
klubhuset rengøres 2 x ugentligt. I første omgang den
næste måned. Lars holder møde med
rengøringspersonalet.
Ny automat – varer, priser, opfyldning
Der er ikke serviceaftale på maskinen. Hvis man ikke
får varen ud, så trækkes der ikke på mobilepay. Man
kan se automatens lys udenfor. Det overvejes hvordan
man kan undgå det. Henning køber ind og fylder op.
Kurt prøver at holde øje med økonomien i maskinen.
Trænere: kontingentfri? Hvordan administrerer vi
privattræning?
Trænere er ikke kontingentfri.









 Bestyrelsen drøfter på et kommende møde, om der
skal stilles et forslag på næste års generalforsamling
om, der skal indføres ung-senior medlemskab
/studierabat og/eller familiemedlemskaber.
 Procedurer hvis en spiller bliver testet positiv? (DGI
oplæg)
DGI har udarbejdet retningslinier. Hvis det sker er
Susan kontaktperson.
 Tilbagebetaling af vinter kontingent hvis afklaring af
ansøgning
Der er endnu ikke kommet en tilbagemelding.
4. Fælles sager:





5. Kassererens (Kurt) sager:



Susans arbejdsdelingspapir
Alle kigger på papiret til næste møde, hvor det
drøftes.
Tennisfitness
Maj-Britt kigger på sagen.
Indkøb af gasgrill og ekstra parasol
Ok til begge indkøb. Der afsættes op til 10.000 kr.
til grill (Jørgen)og op til 3.000 kr. til parasol
(Mikael).
Benyttelse af Klubmoduls interne "Bestyrelsesarkiv"
til opbevaring af alle klubbens dokumenter.
(Kontrakter, vejledninger, referater, vedtægter,
regnskaber, arbejdsbeskrivelser m.m.m.)
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Alt lægges fremover i klubmodul.

6. Webmaster (Maj-Britts) sager:





Opdatering af bestyrelsesmailingliste OK
Opdatering af hjemmeside med nye medlemmer af
bestyrelsen OK
Administratoradgange til hhv. facebook (Henrik
sender til Mikael og Maj-Britt) og Instagram (MajBritt kontakter Mona)

7. Sekretærens sager:

8. Seniorudvalgsformandens sager:

 Udfordringer holdkampe: Spillere, kaptajner og
spilletidspunkter
Dameholdet trækkes. Vigtigt at holde fast i, at Henrik
er den eneste som banebooker og er den i bestyrelsen
som er i dialog med holdkaptajnerne.
Henrik gør holdkaptajnerne klart, at holdspillerne skal
spille i STF bluser, når der spilles holdkampe og
turneringskampe.
 Voksenintro kapacitet – hvis der kommer 10 nye
medlemmer til tennissportens dag?
Vi kan ikke tage flere ind på holdet end planlagt.
Dem som er på voksenintro nu, skal gerne ind på let
øvede hold efterfølgende. Der reserveres 6 pladser på
let-øvede til dem (Kurt)
Eventtræning for a-spillerne aftales 3 søndage
formiddage henover foråret (Mikael).
Træningsmail: Der sendes mail ud til medlemmerne
om at der er ledige pladser (Maj-Britt).

9. Juniorudvalgsformandens sager:

Mikael har udarbejdet et juniortræningsmateriale, som
træningen vil tage udgangspunkt i.

10. Sager fra
medlemsadministrator/mentor



Strategi ift. frivilliges indsats. Til standerhejsning
skal det meldes ud, at frivillighed er nødvendig og
at det er helt nødvendigt at forældrene bakker op
omkring juniortræningen, men også tydeliggøre, at
man kan involvere sig som medlem i
enkeltprojekter fx padeltennis, Så det ikke altid er
bestyrelsen, der skal stå for opgaverne.
Vedtaget.
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11. Skoletennisformandens sager:
 Skal der tilbydes tennis til skolerne? Hvis ja: I hvilket
omfang og pris
-

12. Baneformandens sager:

Vi har ikke fuldtidstræner i år, hvilket vanskeliggør
det.
- Lars sender invitation til de 4 byskoler(Pedersborg
Skole, Frederiksberg, Borgerskolen og Privatskolen.
De skal selv booke sig ind og som udgangspunkt
skal de skal selv sørge for instruktører. Lars
koordinerer med skolerne vedr. lån af udstyr
 Renovering af hegn
Banerne er som udgangspunkt klar og det ser fornuftigt
ud. Der er lidt ved linierne, som skal finjusteres.
Wirerne på hegnet er flere steder rustet og der findes
priser på at få udbedret det. (Lars)

13. Sponsorudvalgs (Henrik O.) sager:

14. Webshop administrators (Lis)
sager:
15. Eventuelt:

Webshoppen skal promoveres bedre. Husk man skal
spille i STF trøjer, hvis man spiller i holdkamp.










Sommertennisskole for voksne 2021?
10-11. juli 2021 (det skal tjekkes med Laurids).
Susan laver opslag, som kan uddeles til
tennissportens dag.
Tillægsmedlemsskab af Slagelse tennisklub ift.
meget optagede baner i Sorø?
Jørgen undersøger sagen, herunder om der evt.
kan lægges holdkampe deroppe, når der er meget
pres på banerne i Sorø.
Udfordringstavlen er klar og hænger i klubhuset.
Rankingen til klubturneringen afhænger af
placeringen på udfordringstavlen.
Juniorcamp skal der også reklameres for på
tennissportens dag – uge 27.
Padeltennis: Der er et politisk vindue til det nu.
Der indkaldes til et indledende møde med
politikerne. Lars P, Jørgen, Michel deltager fra
STF. Jørgen arrangerer
Jacob inviteres til voksenintro til at fortælle om
banevedligehold (Mikael)
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16. Datoer/Kalender

- 8/5 kl. 10-14.00 Standerhejsning/Tennissportens
Dag
Bestyrelsen deltager aktivt i standerhejsningen.
Trænerne præsenterer kort deres ideer omkring
træningstilbuddene.
-14/5 Pizza tennis Kristi Himmelfart?
Reklame for arrangementet på facebook og på
træningsholdene (Maj-Britt).
- 29/5 ”Bank og bøf” Fødselsdagsarrangement
Henning og Susan er i udvalget.
Mikael har nogle ideer til aktiviteter. Maj-Britt
undersøger om der kan være tennisfitness.
Næste møde
22.6 kl. 17.30
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