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Sag:  Farum Tennis Klub 
 
Emne:  Referat af bestyrelsesmøde 
 
Dato:  Den 19. juni 2017. 
 
Notat nr.: år-nr.vedr 

 
 
 
Indledning: Mødet indkaldt af Jeanne. 
 
Referant: Christian Philipsen 
 
Til stede: Jesper Wendell, Jeanne Laisbo, Christian Philipsen 
 
Fraværende: Jens Larsen, Søren Christiansen, Stig Frederiksen og Erik Schaadt 
  
Opfølgning:  Stig opfordres til at lægge referat fra GF på hjemmesiden hurtigst muligt. 
  Godkendelse af referat fra sidste møde: skal tilrettes 
  Forsikringer er tjekket og de er ok. 
  Jeanne skriver oplæg til ny kontrakt til Truls. 
  Jeanne skriver oplæg til kontrakt til CP consulting 
 
Økonomi: Jeanne har lavet midlertidig aftale med bank, regninger sendes og lægges til betaling af dem 

indtil vi er på plads med de nye strukturer. 
 
Bordet rundt: Jesper gennemgik referatet fra det seneste møde i UU 
 Christian fremlagde aftaler om sponsorater i forhold til firmatennis, børnehave & SFO tennis, 

tenniscamps for voksne i ferien. 
 
 Aftalt møde med Kokkens Køkken uge 27 så aftalen kan lukkes og udestående faktura betales. 
 
Handlingspunkter: 
 Fakturaer omkring Kokkens Køkken sendes til Christian, Jeanne ansvarlig. 
 Aftale med Truls om tenniscamps for voksne; ansvarlig Christian. 
 Sponsordøgn, børnedisko, klubfest og stærk/svag turnering 
 Børnedisko arrangeres: Jesper / Christian 
 Agenda: Jeanne. 
 
  Punkt vedr. omlægning af anlæg udskydes til næste møde. 
 
Anlægget:  Jesper indhenter priser på skilte i A4 størrelse 
  Christian undersøger pris på sko-tags. 
 
Hjemmesiden: Signe, Charlotte og Christian skal have adgang til at lægge informationer op på hjemmesiden; 

møde med Truls om hvordan man gør det. 
Klubmodul står som værende nede tekst fra 26. maj skal fjernes da det virker igen. Christian 
beder Truls om at gøre det. 

 
Plan 2020:  Jeanne indkalder til middag i september til drøftelse af 2020 plan. 
 
Næste møde:  Torsdag den 17. august 2017 kl. 19.30 

 


