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Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2018 

 

Til stede: Erik Schaadt, Jeanne Laisbo, Jesper Wendell, Mogens Jensen, Szymon Palichleb og Anette 

Nørbalk 

Referent: Anette Nørbalk 
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1. Økonomiudvalget 

a. Regnskab 2017 

Regnskabet for 2017 var egentlig afsluttet, men der er dukket et uafklaret problem op i forhold til 

feriepenge, og derfor kan regnskabet endnu ikke lukkes helt. 

Leo kontakter vores bogholder, Max, og undersøger, om løn og ferieplaner stemmer overens, og 

om tallene stemmer overens med de indgåede ansættelsesaftaler. 

b. Budget 2018 

Budgettet er i orden, men regnskabet viser tydeligt, at vi er nødt til at spare. På langt sigt er 

minusset for stort, og vi har ikke råd til at fortsætte som nu. 
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c. Mulighed for besparelser 

Erik har indhentet tilbud på LED-belysning til hallen og udendørsanlægget. Han har også drøftet 

sagen med kommunen, som gerne vil indgå en aftale om betaling. Nyt lys vil spare klubben mange 

penge hvert år. Erik udarbejder udbudsmateriale. 

Der er regnet på, om det kan betale sig at hyre et rengøringsfirma, men der er ingen besparelse at 

hente, og da vi er tilfredse med Franks udførelse af arbejdet, fortsætter denne aftale. Der er dog 

kommet et tilbud på en hovedrengøring på 2.000 kr. ekskl. moms, hvilket kunne være en god idé 

inden vintersæsonen. 

Forplejning ved holdkampe: Skal klubben betale for mad og drikke i forbindelse med holdkampe, 

eller er det op til holdene? Flertallet stemmer for, at det fortsat er holdene selv, der står for denne 

opgave inkl. udgifterne hertil. 

 

2. Siden sidst 

a. Medarbejdere 

Regnskabet viser tydeligt, at vi er nødt til at gennemføre store besparelser, og med faldende 

medlemstal i klubben har vi ikke råd til to fuldtidsstillinger på trænersiden. Truls har foreslået at gå 

(meget) op i banetimer, fra 12 til 26 om ugen, mod at de fleste af hans administrative opgaver til 

gengæld løses af frivillige. Det betyder, at vi desværre er nødt til at sige farvel til Henriette, som 

opsiges ved månedens udgang. 

b. Bordet rundt 

Drøftelser vedr. klubbens holdning til talentudvikling. Klubben vil fremadrettet arbejde for, at 

spillere, der vil mere end at spille motionstennis, kan videreudvikle sig inden for klubrammerne og 

få den rette træning og vejledning. 

 

3. Fordeling af administrative opgaver 

Som følge af omstruktureringen på medarbejdersiden og Truls’ øgede antal banetimer er mange 

opgaver fremover nødt til at blive løst af frivillige. Opgaverne er kort skitseret herunder: 

a. Kontakt og opfølgning på eksterne parter 

Mogens og Erik følger op med kommunen. 

b. Sponsorer/fonde 

Vi mangler en person til at være ansvarlig for sponsorudvalg. Anette tager kontakt til Trine Schow 

med henblik på ansøgninger til fonde. 

c. It 

Truls beholder den meget omfattende opgave med ansvar for klubbens it og telefoni. Anette bliver 

hjemmesideansvarlig fra september 2018. 

d. Salg af banetimer 

I vintersæsonen tjener klubben penge ved at leje baner ud til andre klubber. Overskuddet ved 

udlejning af baner til fremmede klubber modregnes med cirka halvdelen i kommunens 

lokaletilskud. Det er en relativt stor opgave, men en indtægt klubben ikke kan undvære. Opgaven 

bliver foreløbigt hos Truls. 

e. Der skal udarbejdes flyers, som deltagerne på sommerens camps kan få og også dele ud til deres 

venner. Vi tilbyder 1 times gratis træning om ugen i 2 måneder og mulighed for at bruge banerne 

(det sidste dog kun udendørs). 
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Efter sommerferien laver Solvangskolen et forløb, hvor idrætstimerne på en af skolens årgange 

bruges til at spille tennis i FTK. De skal også modtage flyers med samme tilbud som ovenfor. 

Szymon laver et opslag på facebook om ketsjerindsamling, hvor vi beder klubbens medlemmer 

donere ketsjere, de ikke længere bruger, til klubben. Vi vil rigtigt gerne have juniorketsjere, så vi 

kan bruge dem i forbindelse med rekruttering af nye juniormedlemmer. 

 

4. Bane 5 og 6 

Mogens og Erik er langt i dialogen med hhv. kommunen og HVT, men de sidste ting skal forhandles på 

plads. Blandt andet stiller FTK krav om, at klubben ikke må tabe penge som følge af aftalen. Desuden 

må HVT ikke udbyde juniortræning på banerne, da det er i direkte konkurrence med vores tilbud. Erik 

laver beregninger. 

Mogens og Erik mødes med kommunen fredag den 29. juni. 

 

5. Dataforordningen 

Frank Bengtson er tovholder på dette arbejde med stor hjælp fra Lars-Peder Haahr. Anette følger op 

på, hvor langt vi er i processen. 

 

6. Kommunikation i klubben 

Kommunikationen i klubben er dårlig på alle niveauer, fx træner-medlemmer, udvalg-medlemmer osv. 

Facebook er dog forbedret, og vi må opfordre hinanden til at blive medlemmer af klubbens interne 

facebookgruppe. 

Det drøftes, om nyhedsbreve er blevet overflødige. 

Anette laver opslag omkring sommerferie og opstart til august samt aktiviteter i sommerferien. Anette 

kontakter også Truls for info om tilmelding og praktiske oplysninger om sommerens clinics og 

træningsudbud. 

 

7. Eventuelt 

BRF skal bruge kopi af gyldig legitimation fra alle bestyrelsesmedlemmer. Jeanne sender info ud på 

mail. 

 

 

Kommende bestyrelsesmøder 

Mandag den 20. august 2018 kl. 18.00 

 

 

 


