Dagsorden bestyrelsesmøde tirsdag den onsdag d. 22. juni 2021
kl. 17.30 i klubhuset

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.

- Planlægning af strategidag for bestyrelsen
Strategidag afholdes 8.8 fra 9-12 hos Susan.
-

Skriv til kommunen vedrørende vores
holdning/forslag til Padel tennis i Sorø
Der har været møde med kulturudvalget og
fritidskonsulenten, som har været på rundtur på STF
anlægget. Det er vurderingen, at der er politisk interesse
om, at der kommer padel til Sorø og i nærheden af
tennisanlægget. Bestyrelsen gav opbakning til, at der kan
arbejdes videre med et oplæg til politisk behandling. I
oplægget lægges op til at der etableres indendørsbaner
og også gerne udendørs i tilknytning til STF anlægget.
Indendørsbaner vil kunne supplere de udendørs baner i
resten af kommunen. Det er bestyrelsens vurdering, at
der kan være god økonomi i padeltennis. Derudover har
STF kapaciteten og organisationen til at håndtere et
padeltilbud. Alternativet vil være, at der formentlig
etableres et kommercielt tilbud, hvilket formentlig ikke
vil være i kommunens interesse. I oplægget lægges
desuden op til at kommunen formulerer en vision for
området omkring STF. Lars P og Jørgen udarbejder et
oplæg, som fremsendes til politikerne inden
sommerferien. Der lægges vægt på samarbejde på tværs
af aktører og foreninger. Lars sender 1. oplæg onsdag i
næste uge.
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4. Fælles sager:






Drøftelse af Susans arbejdsdelingspapir. Alle har
forberedt sig
Udsættes til næste møde
Toilet på anlægget
Der er krav om at toiletterne skal være
handicapvenlige. Dette kan der formentlig ikke
dispenseres fra, men der tages fat i en
handicapforening for at høre om de tænker der er
andre muligheder. Hvis vi ikke kan få
kompensation, så sigtes der efter etablering af 1
handicaptoilet i stedet for 2 almindelige. Vi har
modtaget 45.000 kr. fra Sparekassen Trelleborg til
formålet. Der desuden lovning om yderligere
10.000 kr. fra anden sponsor. Der søges DGI om
25.000 kr. Jørgen skriver ansøgning. Susan
fremsender projektbeskrivelse.
Forskellige kontingenttyper/reducerede
kontingenter
Ungsenior fra 18-25 år kontingentet ændres til 600
kr. De skal betale for træning derudover.
Yderligere kontingenttyper drøftes på strategidag.



5. Kassererens (Kurt) sager:







Forøgelse af forplejningsbeløbet ved holdkampe
(forslag at beløbet hæves fra 200 kr. til 300 kr.)
300 kr. fastholdes.
Drøftelse af godkendelsesprocesser omkring
økonomiske dispositioner
Som udgangspunkt skal økonomiske dispositioner
træffes af bestyrelsen.
Løn og timeregistrering trænere og
trænerassistenter
Husk at kassereren skal have besked om hvem der
er hjælpetrænere og hvor mange timer de har.
Trænerne skal godkende hjælpetrænernes timer.
Prisstigning ved brug af SMS'er i mail-systemet i
Klubmodul, skal det betyde ændret adfærd ift.
udsendelse af SMSér til medlemmerne?
Trænerne bruger SMS med omtanke.

6. Webmaster (Maj-Britts) sager:


Ønsker om events på hjemmesiden
Brug hjemmesiden og facebook til at promovere, at der
spilles holdkampe på hjemmebane.

7. Sekretærens sager:



Oprettet undermapper i klubmodul
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8. Seniorudvalgsformandens sager:



Kort evaluering af Voksen intro, samt den
fremtidige træning.
Meget fin evaluering fra deltagerne. Overvej 3x 3
timer i stedet for 4x2 timer.
Hvordan fastholder vi de nye spillere i klubben.
Sættes på dagsorden til strategidag.

9. Juniorudvalgsformandens sager:



Kort snak om træner events/cliniques.



Michael laver en plan for cliniques for særlige
spillergrupper.
Kort orientering om tennistræning for juniorer.
Ca 30 juniorspillere. Mange 10-12 årige, ikke så
mange ældre juniorspillere.

10. Sager fra
medlemsadministrator/mentor

11. Skoletennisformandens sager:

12. Baneformandens sager:

- antal deltagere til Tennisskolen (junior) samt tennisskolen for
voksne. Har vi en minimums grænse i forhold til én eller to
trænere.
Der er 13 tilmeldte lige nu. Antallet af trænere til forløbet
vurderes frem mod start. Maj-Britt udarbejder en
pressemeddelelse om juniortennisskolen inkl. billeder.
- events for resten af sæsonen - er der nogle gode ideer?

- fælles event for alle holdspillere med spil og spisning
- Seniortennis - Spillerbank tydeliggøres Henrik
kommer med oplæg, måske med afsæt i
klubmodul
- Tennisfitness
- Ideer kan sendes til Susan
- ingen skoler har responderet.

-

13. Sponsorudvalgs (Henrik O.) sager:

-

Banevedligehold: Hvordan sikrer vi kvaliteten af
vores baner? Kurser?
Der gøres et kæmpe arbejde med banerne. Der
var uklarhed over, hvor man kan gøre
opmærksom på, når der er udfordringer med
banerne. Der opfordres til at bruge
baneformandsmailen.
Baneudvalget har været på kurser og der
indhentes professionel hjælp når nødvendigt
Kan der opsættes holdere til kost og skrabere
ligesom på bane 1 på de øvrige baner
Der er nye vandspredere på vej til banerne.
Banevedligehold indgår i bestyrelsens strategidag
Oplæg omkring netværk fra Henrik Olsen
Ønske om større og bredere netværk omkring
sponsorer
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-

-

-

-

-

Fra tennisforeningens side skal vi komme med
nogle andre pakker end vi har nu fx virker
skiltepakken ikke så attraktiv. STF skal have fokus
på hvad værdien er for sponsor. Der kan fx laves
pakker, som omfatter pladser på introhold, x antal
medlemsskaber, som de kan udlodde til deres
medarbejdere. Sponsorer får mulighed for at
reklamere, og blive matchet til andre sponsorer
eller få delt infomateriale på tværs af sponsorer
og evt. andre foreninger, så de kan få værdi af
hinanden. Involver sponsorer mere i strategi og
visioner for klubben og arrangementer – man kan
samarbejde med bymidten, restauranter osv. Man
skal både have store og mindre sponsorer. Der
skal overvejes profil: sundhed, grøn, ældre, børn
osv.
Sponsorkoncept skal hænge sammen med
strategien for rekruttering og fastholdelse af
medlemmer.
Ambitionsniveau, forestillinger om antal af
forventninger til antallet af nye medlemmer,
segmenter fx aldersniveau, skal vi have en særlig
profil, hvordan kan vi skabe value for money for
vores sponsorer?
Punktet drøftes på vores strategidag, med afsæt i
spørgsmål som Henrik udarbejder og som
efterfølgende fører til et konkret oplæg.
Henrik inviteres til møder +mails, når det er
relevant
Maj-Britt sender mail til Henrik, så han har vores
mail

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

16. Datoer/Kalender

17. Næste møde

5.-8.7: Tennisskole junior
10.-11.7: All inclusive weekend
9.7: vinsmagning
Aftales på strategiseminaret den 8.8.
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