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Økonomi  

1. udkast til regnskabet 2017 blev fremlagt ved Max. Det ser lidt bedre ud end budgetteret. Underskud er på kr. 

245,000, men opsparingen (i hallen) er ca. 700.000, så reelt er der et væsentligt driftsoverskud. 

På indtægtssiden mangler 1. rate af indendørstræningsgebyrerne, grundet forsøg med et nyt system der ikke har 

virket hensigtsmæssigt. Vi går tilbage til faktureringer for faste træningsgebyrer, det er det mest simple og effektive. 

Vi har kun 2 udestående fordringer, så der er blevet ryddet godt op på det område. 

Et vigtigt mål er at lave plan for at få kassekreditsaldo permanent ned. Truls & Max lave et cashflow budget for året, 

plus laver ændringer til kontoplanen. Vi arbejder mod at være færdige med dette indenfor de næste 3 uger. 

 

Køb af bane 5 & 6 

Der var et positivt møde med kommunen, den 6. februar. Den bekræfter at ville hjælpe, ved at underskrive de lån 

der skal optages til køb af bane 5 & 6. Erik forhandler nu med forskellige finansieringskilder.  

I forbindelse med handelen, hvor udendørsklubhuset sælges til kommunen, ville trænerne gerne have bygge et rum 

til dem udendørs. Dette for at de kan være en del af klublivet om sommeren også når der laves kontorarbejde, og 

ikke sidde isoleret på kontoret på den anden side af vejen. Hvordan og hvor, skal der kigges på. 

Kommunen inviterer til et møde med kommunen og bestyrelsen for HVT, for at aftale de endelige betingelser for 

købet, da HVT også skal kunne se sig selv i den handel, er det politisk besluttet.  

Erik vil tage kontakt til Peter Rosgaard, for bl.a. at få dette møde afholdt hurtigst muligt. 

 

Medarbejdersignatur & MobilePay 

Truls har som Klubmanager endelig fået tilsendt de nødvendige informationer til at aktivere administratoradgangen. 

Formanden og Kasseren bliver så også tildelt en medarbejdersignatur.   

MobilePay, faktisk MyShop, er dage fra endelig at blive aktiveret. Truls vil så lave en forretningsgang for brugen af 

dette. 

 

Generalforsamling 2018 

Agendaen skal sendes ud før påske, så det er hovedemnet på næste bestyrelsesmøde. Jeanne står for denne, i 

samarbejde med Truls. 

Truls sørger for rettidigt at annoncere generalforsamlingsdatoen i lokalavisen. 

Vi har brug for nye medlemmer af bestyrelsen. Vi skal alle søge efter mulige emner i vores omgangskreds i klubben. 

Og alle der har interesse i at være en del af bestyrelsesarbejdet, er velkommen til at henvende sig til formanden, 

Jeanne Laisbo, på formand@farumtennis.dk. Vi mangler en næstformand og en sekretær, og gerne suppleanter. 

 

  



Rekruttering 

Vi har 2 større rekrutteringsarrangementer i hhv. marts og april, på Farum Bytorv. Henriette er ansvarlig, og Erik vil 

hjælpe med udformning af marketingmaterialer.  Derudover er vi nu godt i gang med kontakten til børnehaver og 

har 2 forløb kørende pt. 

 

Logo 

Det nye logo er stort set færdigt. Erik laver nu, sammen med Jesper (grafikeren), et par variationer der kan bruges i 

forskellige sammenhænge. Erik vil lave oplæg til generalforsamlingen om baggrunden for ændring af logoet, da 

bestyrelsen føler en så væsentlig ændring skal til afstemning.  

 

Træneropgavefordeling 

Baseret på de nyere positioner oprettet i klubben, skal trænerafdelingen udarbejde en ny oversigt over 

ansvarsområder, og som så kan offentliggøres på bl.a. hjemmesiden. 

 

Rengøring 

Det er besluttet at vores inspektør, Frank, overtager rengøringen per 1. marts. Det forbliver 6 dage om ugen - på 

denne måde kan vi sikre en høj kvalitet af rengøringen. Det bliver en ekstra opgave, udover inspektørstillingen, 

hvilket vil blive reflekteret i den aftale der laves. 

 

Varme i omklædningsrummene 

Omklædningsrummene er pt. lidt kolde, da opvarmningen af disse er forbundet med resten af hallens 

opvarmningssystem. Der skal arbejdes på at adskille opvarmningen af netop omklædningsrummene. Jens er 

ansvarlig for at se på dette. 

 

Næste bestyrelsesmøde 19. marts 2018 kl. 18. 


