
Farum Tennisklub, bestyrelsesmøde referat 

18. december 2017 

Tilstede : Max Frederiksen, Jens Larsen, Erik Schaadt, Jeanne Laisbo, Truls Enghoff 

Referent : Truls Enghoff 

Det blev et kort men effektivt møde.  

 

Økonomi 

Vi er nogenlunde på budget, både mht. indkomster og udgifter. Så året ser nogenlunde ud til at gå i 0. 

Likviditetsbudgettet er lidt stramt, men også det ser fornuftigt ud, indenfor et par måneder 

Kommunen har fået sine ønskede inberetninger. Max laver yderligere årsafslutningsindberetninger, som altid. 

Truls laver CFR medlemstalsindberetningerne 

 

Padel 

Erik vil vurdere højden på hallen (bane 6) og jernstolpernes placering, ift. antal mulige baner, og placering 

Vi skal søge fonde mv. til hjælp med køb af Padel-banerne. Truls laver den overordnede økonomisk plan for 

indførelse af Padel, herunder finansieringsmuligheder. 

Ang. finansiering af købet af bane 5 & 6, skal vi forespørge hos bl.a. kreditforeninger og pensionskasser. Erik tager sig 

af denne proces, sammen med Max 

Vi undersøger om det er muligt at få en ejendomsmægler til at vurdere det igen.  

 

Næste bestyrelsesmøder mm 

Mandag : 15-1-18. Kl. 18:00 

Mandag : 19-2-18 : Kl. 18:00 

Mandag : 19-3-18 : Kl. 18:00. Her skal godkendelse af regnskabet finde sted 

Generalforsamling : Datoen er sat til tirsdag 10. april 2018. Kl. 19. Truls laver opslag om datoen, og sørger for 

indkaldelse til den tid.  

 

Nyhedsbrev fra bestyrelsen 

Jesper, der har påtaget sig opgaven at udsende dette nyhedsbrev, skal have referat fra bestyrelsesmødet hurtigt. Og 

andre der skal levere input, skal også være bedre til at svare tilbage hurtigt, så indholdet af nyhedsbrevet er aktuelt.  

 

Events og træning 

Trænerne, har nu med Henriettes ankomst, haft overskud til at lave forskellige arrangementer, i juleferien, for både 

voksne og børn. Der er f.eks. nu over 80 deltagere på vores juniorjuletennis i overmorgen, onsdag. 

Vi havde over 30 medlemmer der kom til vores nylige prøve/købe-klubtøj-event. Udover de ca. 20 brutto 

1.holdsspillere der også skal have tøjet. I den forbindelse er vi i processen med at få opdateret vores logo, så det 



fremstår væsentlig tydeligere på vores klubtøj.  Et nyt medlem der er grafiker, har påtaget sig den store opgave det 

altid er at opdatere et logo. Tak for det! Det vil så være klart til at klubtøjet kan trykkes efter nytår. 

Det var flere af bestyrelsesmedlemmernes opfattelse, at stemningen blandt juniortræningsdeltagerne, samt disses 

forældre, var løftet her i indendørssæsonen. Og interessen for at deltage i stævner og turneringer er også øget. Det 

har også betydet at vi har 11 juniordeltagere med i Sjællandsmesterskaberne, hvilket vi ikke har haft i flere år. 


