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Referat af bestyrelsesmøde den 26. april 2018 

 

Til stede: Jeanne Laisbo, Jesper Wendell, Mogens Jensen, Szymon Palichleb, Truls Enghoff og Anette 

Nørbalk 

Referent: Anette Nørbalk 

 

 

Dagsorden 

1. Orientering v/ Truls 

2. Trænersituationen 

3. Status økonomi, plan for overdragelse 

4. Projekter i den kommende tid v/ Jeanne 

5. Rengøring 

6. Facebook 

7. Runde med orientering fra udvalgene 

8. Eventuelt 

 

 

1. Orientering v/ Truls 

Truls orienterer om økonomi og forsikringer. 

Der er problemer med blandt andet opkrævning af indmeldelsesgebyr og baneleje i forbindelse med 

gæstespillere, så Truls og Mogens tager dialog med Klubmodul. 

Udendørs vil timer på bane 5, 6 og 7 starte og slutte på halve klokkeslæt (i stedet for bane 10 og 11 

som hidtil). Det betyder, at det hovedsageligt er her, træningerne kommer til at foregå. 

 

2. Trænersituationen 

Træning udendørs vil frem til sommerferien blive varetaget af Truls og Henriette i samarbejde med et 

antal timetrænere.  

Der vil hurtigst muligt blive sendt tilmeldingslinks og opkrævninger til medlemmerne. 

 

3. Status økonomi, plan for overdragelse 

Der oprettes et økonomiudvalg bestående af Leo, Erik, Truls og med Mogens som formand. Udvalget 

mødes i næste uge (uge 18) for at lave en plan fremadrettet. 

 

4. Projekter i den kommende tid v/ Jeanne 
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Der arbejdes fortsat med købet af bane 5 og 6. Forhandlinger med HVT er i gang, og det er målet, at 

der indgås en aftale inden ultimo maj. 

Der nedsættes et Bane 5 og 6-udvalg bestående af Mogens (formand), Jeanne, Truls, Erik og Signe 

Versterre. 

Der skal kigges nærmere på klubbens forsikringer og indhentes tilbud. 

Szymon vil gerne give indgangspartiet og området ved caféen et visuelt løft i form af nye plakater og 

billeder samt en bedre struktur på opslagstavlen. 

 

5. Rengøring 

Der er enighed om, at kvaliteten af rengøringen er steget, efter Frank overtog arbejdsopgaven. Derfor 

vil denne aftale fortsætte. 

 

6. Facebook 

Vi skal fokusere på FTK’s tilstedeværelse på de sociale medier, herunder særligt facebook, hvor vi skal 

være endnu mere aktive. 

Truls laver flyers og plakater, der opfordrer alle medlemmer i FTK til at melde sig ind i vores gruppe. 

 

7. Runde med orientering fra udvalgene 

Jesper: Der er efterspørgsel efter/interesse for arrangementer i pausen mellem indendørs- og 

udendørssæsonen. Det har af praktiske årsager ikke været muligt at tilbyde i år. 

 

8. Eventuelt 

Truls undersøger muligheden for prøvemedlemskaber, fx på 90 dage, og udarbejder oplæg hertil.  

 

 

Kommende bestyrelsesmøder 

Onsdag den 23. maj 2018 kl. 18.30 

Mandag den 25. juni 2018 kl. 18.00 

Mandag den 20. august 2018 kl. 18.00 

 

 

 

 


