
Farum Tennisklub, bestyrelsesmøde referat 

15. januar 2018 

Tilstede : Max Frederiksen, Jesper Wendell, Jens Larsen, Erik Schaadt, Truls Enghoff 

Referent : Truls Enghoff 

 

Økonomi 

Vores indberetninger for 2017 til kommunen, er færdiglavede. Derudover har Max udfyldt driftsansøgningen for 

2018, også til kommunen.  

Frank har ved at gennemgå vores udgifter og repareret anlæggene, sparet en hel del på bl.a. varmen. Vi holder nu 

temperaturen på det af Dansk Tennis Forbunds anbefalede temperaturniveau. 

Vi skal se på hvordan vi kan få finansiering til reparation af vandindtrængen på bane 2, samt udskiftning til LED 

belysning. Kommunen skal forelægges udgifterne til dette, for at se hvordan de kan hjælpe med finansieringen. 

Frank vil initiere omkostningsopstillingen, i samarbejde med Jens. 

 

Kommunen 

Vi skal møde med kommunen 6. februar om realitetsforhandlinger vedr. køb af bane 5 & 6. Truls, Erik & Jens 

deltagere fra FTK. 

 

Rekruttering 

Formål at undgå at miste medlemmer siden sommertræningen - det er lykkedes. Generelt er vi nu 569 medlemmer, 

dvs. 20 mindre end 2016. Vi skal huske at ungdomsprocenten altid skal være minimum 25%, så det er på 

ungdomssiden vi skal sættes mest ind i forhold til rekruttering. 

 

Padel 

De foreløbige sonderinger synes meget positive. Der skal nu laves en egentlig handlingsplan. Truls står for denne, 

sammen med Erik.  

 

Rengøring 

Kvaliteten er for ringe. Frank skal lave en kvalitetssikring, baseret på kontrakten med selskabet. Andre muligheder 

skal overvejes.  

 

Logo 

Erik har sammen med vores medlem, Jesper, der er grafiker, udarbejdet et forslag til nyt logo Rigtig spændende, og 

med nytænkning, også på farveområdet. Der arbejdes videre med finjusteringer, samt farvevalg. 

Det skal ganske snart være klart til trykning af medlemmernes betalte klubdragter.  Mht. 1.holdenes dragter, er der 

lidt uklarheder om omfanget af sponseringspakken, og som lige skal på plads først. Henriette er ansvarlig for dette 

forløb.  

 



Ungdomsudvalget 

Vil gerne være med til at give input til budgettet, og i endnu højere grad få sine egne poster/beløb at arbejde med. 


