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Referat af bestyrelsesmøde den 30. august 2018 

(Opdateret fra 1. version lagt online, se pkt. 8 nederst for supplerende information) 

 

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

Noget af tiden: Signe Versterre og Ulla Larsen 

Referent: Anette Nørbalk 

 

 

1. Økonomi 

Furesø Kommune har modtaget referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 21. august 

2018, kopi af FTK’s vedtægter og børneattester for de ansatte, hvilket betyder, at klubben kan 

modtage tilskud. 

 

2. Klubhus/bane 5 og 6 

Peter Rosgaard (Furesø Kommune) har meddelt, at han udarbejder en salgssag, som behandles senest 

i december 2018. Derefter kan han stille garanti for omlægning af lån og salg af FTK’s klubhus. 

 

3. Lån 

Erik har kontaktet Tennis Øst angående optagelse af et lån og efterfølgende ansøgt herom. Vi 

forventer en hurtig behandling af ansøgningen, men ved p.t. ikke nærmere. 

 

4. HVT 

Der er sendt et aftaledokument til HVT som grundlag for aftalen mellem HVT og FTK omkring bane 5 

og 6. HVT har lovet at vende tilbage mandag den 3. september 2018. 

 

5. Aktiviteter indendørs 

Der er aftalt et møde med Martin Olsson fra DGI den 6. september kl. 17 vedr. indendørs aktiviteter i 

FTK. 

Endvidere er der aftalt et møde med Tennis Øst angående datoer for afholdelse af 

weekendturneringer, som vil betyde en indtægt for FTK. 

 

6. Stavnsholtskolen 

FTK har modtaget en henvendelse fra Stavnsholtskolen vedr. deres idrætstalentlinje. Her skal vi 

beslutte, hvilken form for samarbejde, vi ønsker at indgå. 

 

7. Træning og baner indendørs 

Det er et kæmpe puslespil at få banetimerne i den kommende vintersæson til at gå op i en højere 

enhed, idet vi kun råder over bane 1-4. Bestyrelsen lægger vægt på at tilgodese både træning og faste 

banetimer. Der er lagt et stort stykke arbejde i dette, men vi er endnu ikke helt i mål. 
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8. Supplerende møde dagen efter, grundet tidsnød på mødet 30. august. 

Til stede: Erik Schaadt, Jesper Wendell, Mogens Jensen 

Fra junior udvalg: Signe Versterre og Charlotte Galina. 

Referent: Mogens Jensen 

 

Erik meddelte at Anette og Szymon træder ud af bestyrelsen uden nærmere begrundelse. Suppleanten 

Leo Moesgaard træder også tilbage pga manglende tid. Bestyrelsen opfordrer Matthias Schrøder til at 

indtræde i bestyrelsen, hvilket han siger ja til. 

 

Erik præsenterer en træner kandidat, Marco Alipiev, som kommer fra HIK. Efterfølgende beslutter 

bestyrelsen i samråd med juniorudvalget og trænerne ved Signe og Charlotte,  at ansætte Marco som 

timelønnet træner. 

 

Resten af mødet gik med at færdiggøre at planlægge placeringen af indendørstimerne til junior, MBO, 

veteran, begynder, let øved, øved og første-andetholds holds træningen. Det var et vanskeligt puslespil 

uden bane 5 og 6; men det lykkedes forhåbentlig at opnå et for medlemmerne acceptabelt resultat. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde: 

Tirsdag den 4. september kl. 19.30 


