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Referat af bestyrelsesmøde den 23. maj 2018 

 

Til stede: Johan Aagaard Banach, Erik Schaadt, Jeanne Laisbo, Jesper Wendell, Mogens Jensen, Szymon 

Palichleb, Truls Enghoff og Anette Nørbalk 

Referent: Anette Nørbalk 

 

 

Dagsorden 

1. Status v/ Truls 

2. Rekruttering v/ Johan og Truls 

3. Status økonomi, herunder status på overdragelse v/ Erik 

4. Status bane 5 og 6 v/ Mogens 

5. Szymons tre forslag 

6. Trænersituationen 

7. Punkter fra andre i Bestyrelsen 

8. Eventuelt 

 

 

1. Status v/ Truls 

Persondatapolitik: Der indføres nye regler for opbevaring og håndtering af persondata den 25. maj 

2018. Det kommer til at kræve et stort stykke administrativt arbejde, der omfatter procedurerne for 

håndtering og opbevaring af medlemmers persondata som fx navn, fødselsdato og adresse. Lige nu 

afventer Truls en kontrakt fra Klubmodul, da de er databehandlerne. 

DGI har en tjekliste, som klubben vil følge. Truls, Mogens og Lars-Peder Haahr udarbejder en oversigt 

over de konkrete opgaver, der er forbundet med dette. 

 

Vi har afbestilt sms-beskeder i Klubmodul. Det betyder, at banebooking og. lign. fremover kun 

bekræftes via e-mail. Det giver klubben en besparelse i udgiften til Klubmodul. 

 

Z & Match ønsker at udsende et nyhedsbrev via FTK, hvilket vil give klubben en indtægt. Det vil være 

FTK, der sender mails ud på vegne af Z og Match, dvs. vi udleverer ikke medlemmers data. 

 

Sponsoraftale med Elite Fysioterapi, som er åbnet i Farum pr. 1. maj 2018. De giver desuden 10 % 

rabat til alle medlemmer af FTK. 
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Standerhejsning/Tennissportens Dag: Information til klubbens egne medlemmer utilstrækkelig, men 

dagen forløb godt. Der kom mange nye ansigter – især børn, og det har allerede nu resulteret i mange 

prøvetræninger og tilmeldinger. 

Det foreslås, at vi fremover skal reklamere intensivt på Bytorvet samme dag, så vi fanger folks 

opmærksomhed og kan sende dem direkte videre til klubbens arrangement. 

 

Tennis Øst har udtrykt ønske om at gøre FTK til regionalcenter. Aftalen er ikke indgået, men den vil 

indebære både nogle forpligtelser og nogle goder og indtægter til FTK, blandt andet i form af baneleje, 

bolde og mulighed for at afholde regionsmesterskaberne. Eventuelle input og kommentarer skal være 

Truls i hænde senest søndag den 27. maj, så han kan gå videre i forhandlingerne. 

 

Vedligeholdelsesudvalget: Frank er tovholder for udvalget, da han i kraft af sin stilling som Inspektør er 

bedre inde i opgaverne end nogen anden. Szymon vil deltage i udvalgsmøder som repræsentant fra 

Bestyrelsen. 

 

2. Rekruttering v/ Johan og Truls 

Truls og Johan mødes med Henriette og udarbejder et konkret oplæg. 

Vi mister medlemmer til HVT, og det er åbenbart et kendt faktum, at vores baner er for dårlige. Truls 

ringer til entreprenørfirmaet HP, som har stået for banerne. 

 

3. Status økonomi, herunder status på overdragelse v/ Erik 

Status: 2017 er tæt på at være afsluttet, men cash flow’et er endnu ikke færdigt. Klubbens kassekredit 

er ikke der, hvor den bør være, og vi har brug for flere indtægter fra blandt andet nye medlemmer. 

Mogens og Erik har møde med kommunen den 24. maj 2018 vedr. salg af klubhus og 

tilskudsordninger. 

 

Resten af punkterne på dagsordenen blev ikke behandlet på grund af mødets varighed og det fremskredne 

tidspunkt. Det aftales, at Økonomiudvalget indkalder til et ekstraordinært bestyrelsesmøde så hurtigt som 

muligt og inden det næste planlagte møde den 25. juni 2018. 

 

 

Kommende bestyrelsesmøder 

Mandag den 25. juni 2018 kl. 18.00 

Mandag den 20. august 2018 kl. 18.00 

 

 

 


