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Referat af bestyrelsesmøde den 14. juli 2018 

 

Til stede: Erik Schaadt, Jesper Wendell, Mogens Jensen og Anette Nørbalk 

Referent: Anette Nørbalk 

 

 

Dagsorden 

1. Konstituering 

2. Økonomi 

3. Besparelser 

4. Bane 5 og 6 

5. Eventuelt 

 

 

1. Konstituering 

Vi har desværre modtaget beskeden om, at klubbens formand, Jeanne Laisbo, har valgt at trække sig 

fra bestyrelsen. Det er vi selvfølgelig rigtigt kede af, men vi arbejder videre, og vi er nødt til at se 

fremad. Desuden er bestyrelsesmedlem Johan Aagaard Banach efter eget ønske heller ikke en del af 

bestyrelsen længere. Som en konsekvens heraf er vi selvfølgelig nødt til at konstituere os på ny, og 

bestyrelsen ser nu således ud: 

 

• Formand: Erik Schaadt 

• Næstformand: Jesper Wendell 

• Kasserer: Mogens Jensen 

• Bestyrelsesmedlem: Anette Nørbalk – kontakt til Motionistudvalg og sekretær (som 

hidtil) 

• Bestyrelsesmedlem: Szymon Palichleb – kontakt til FamilieTennis og 

Vedligeholdelsesudvalg (som hidtil) 

• Suppleant 1: Leo Moesgaard (som hidtil) 

• Suppleant 2: Stig Frederiksen (som hidtil) 

 

2. Økonomi 

Økonomien i FTK er fortsat meget presset, blandt andet som følge af høje personaleomkostninger og 

store afdrag på lån samtidig med et rekordlavt medlemstal.  

Erik undersøger mulighed for hjælp til bogholderiet samt oplægning af lån, og Mogens undersøger 

alternativ finansiering hos kommunen. 
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3. Besparelser 

Der er fortsat brug for besparelser i FTK, hvis klubben skal klare sig igennem de kommende år. 

Bestyrelsen drøfter forskellige muligheder og scenarier herfor. 

 

4. Bane 5 og 6 

Der drøftes forskellige muligheder og finansieringsforslag til køb af bane 5 og 6. I vintersæsonen 18 /19 

afprøves en model, som evt. vil kunne danne basis for lejeindtægt i næste vintersæson og dermed 

også danne grundlag for, om det er en god idé for FTK at købe banerne. 

 

5. Eventuelt 

Erik aftaler et møde med Truls omkring fremtidig strategi for trænerstaben. 

 

Bestyrelsen ser sig endvidere nødsaget til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling i slutningen 

af august 2018. Selve indkaldelsen kommer snarest. 

 

 

Kommende bestyrelsesmøder 

Mandag den 20. august 2018 kl. 18.00 

 

 

 


