
Referat af bestyrelsesmøde den 30. april 2020 kl. 18 i 
Ølstykke Tennisklub 
 
Tilstede: Martin Jørgensen (MJ  Henrik Klitvad (HK)   
  Joakim Thörring (JT)  Lise Christoffersen (LC)   
  Poul Lundberg (PL)   Kim Hansen (KH)   
  Kurt Søndergaard (KS)   
 
Afbud:  Cathrine Riis (CR) og Christian Eppers (CE) 
 
 
Der er indkøbt 300 drikkedunke som kan bruges til videresalg eller som 
præmier eller til træningssamlinger. 
 
Vi tænker over om vi vil leje sportschefen ud til diverse klubber, som pt. 
mangler trænerkapacitet og måske vi vil/kan leje andre af vores trænere ud.  
 
Der er udbudt 6 samlinger pt. og i første omgang vil det give et samlet 
underskud på 200 kr. Der er meget stor tilslutning til samlinger og de 
forventes at blive udsolgt meget hurtigt.  
Som det er nu, så har vi et godt koncept med rigtig gode trænere for både høj 
og lav, vi forventer os meget.  
Vi starter med 150 kr./person i deltagergebyr, for derefter at evaluere 
kvaliteten af træningen, og hvis tilfredsheden hos alle parter er tilstede så kan 
der skrues på priserne for deltagelse. 
 
Vi skal have en afklaring om det med medlemskab af både DGI og DTF for bl.a 
at kunne deltage i holdturneringen. 
 
Vi gør meget for at komme videre med nye hold- og mesterskabsterminer, og 
TU har aben. Afgørelsen kommer meget snart og sikkert allerede i morgen 
fredag. Men kan vi risikere at det hele rykkes igen?   
 
 
Beslutningssager: 
 
Hvordan bruger vi vores plads i DTF: 
Vi skal fremadrettet lave et stykke papir til JT om hvad han skal gå videre med 
og også komme tilbage med til os. Vi skal måske finde en bedre model for 
samarbejde, det kunne være om corona og holdturnering.  
 
Betaling af regninger, hvor Kurt S. har eneprokura: 
Vi laver om i systemet, så én mere skal godkende. MJ melder sig frivilligt til at 
godkende.  
 
Skal kasserer godkende alle lønudbetalinger: 
Det gør vi også og så skal der være kortere frister for indberetning. 
 
Skal vi udlevere medaljer til top 3 i juniorrækker: 
Ja 
 



Sager til debat: 
 
Evaluering af TØ generalforsamling 26/2 2020: 
Vi lærte en del ting bl.a. skal vi gå mere i dybden med vores regnskab. Og så 
også fortælle om vores nye tiltag, samt samarbejde. Der skal være en slags 
forventning til generalforsamlingen, så flere møder op for at diskutere. Og så 
skal vi overveje at udarbejde en form for årsrapport.  
 
Status på sportslige aktiviteter og sæsonstart: 
Der er pt. 600 tilmeldte til SM. Finalearrangement i Dragør og de er klar, men 
det bliver ikke som det plejer pga. corona.  
Vi forventer først at starte holdturneringen i uge 24 og så skal vores SM også 
flyttes. Men det skal ikke falde sammen med nogle andre turneringer. 
 
Alle samlinger skal grundlæggende gå i 0 på sæsonniveau. 
 
  
Sager til orientering: 
 
Økonomi: 
Udvalget skal tale sammen om hvor stor foreningens formue skal være, og det 
vil de gerne tænke over.   
Der har været holdt møde men før corona, så årsresultatet bliver ikke så galt 
som vi måske først troede. Flere af aktiviteterne der giver et større overskud, 
gennemføres alligevel. 
 
Kommunikation: 
Der har ikke været holdt møde og nyhedsbrevet kommer snarest.  
 
Aktivitetsudvalg: 
Måske vi skal lave en forsinket Tennissportens Dag og også noget for BDFL 
Måske vi også skal lave kursus/værktøjskasse til sociale medier. 
PL arbejder videre med det og kommer med oplæg.  
 
Det overvejes også om der skal laves en ’Årskalender’, som fortæller om vores 
aktiviteter. 
 
Forretningsudvalg: 
Der har været holdt møde kort før corona kom til landet. HK tager kontakt til 
sponsorperson for at aftale møde om mulig sponsorsituation for TØ. 
 
 
Eventuelt og næste møde: 
Laver Cup er sat på standby. 
 
Næste møde bliver den 4. juni 2020 og MJ melder ud om mødested. 
 
 
Solrød Strand den 15. maj 2020   
Kurt Søndergaard   
Referent 
 


