
Referat bestyrelsesmøde den 22. august 2017: 

Deltagere:  Jeanne L  

 Stig F 

 Jesper W 

 Erik  

 Truls E (deltog på en del af mødet) 

 Max F (deltog på en del af mødet) 

På mødet gav Truls en update på træningen, såvel junior som motionist, og generelt set fungerer tingene 

godt med et stigende antal deltagere på mandag’s træningstræf og lidt færre om lørdagen. Med hensyn til 

den tilbudte gratis træning til juniorer i weekenden kunne man konstatere at deltagerantallet generelt har 

været meget begrænset, men man fortsætter med at tilbyde træningen til juniorerne.  

Det blev på mødet drøftet om det var muligt at udvide voksentræningen med flere clinics om fredagen og 

lørdagen, hvilket det blev aftalt vil blive forsøgt gennemført.  

Næste punkt på dagsorden var situationen omkring udlejning af indendørsbaner for den kommende sæson. 

Efter at medlemmerne i klubben via flere runder har fået tilbudt at tegne ledige baner er der blevet gjort en 

aktiv indsats for at udleje baner via andre klubber, idet vi ud fra et økonomisk hensyn ikke kan acceptere at 

have så mange ledige banetimer. Der blev argumenteret imod at udleje baner til andre klubber da det 

dermed bliver vanskeligere at tegne løsetimer, men under hensyntagen til økonomien i klubben blev det 

aftalt at fortsætte indsatsen for at udleje baner. 

Som en del af diskussionen omkring prisen for at udleje til andre klubber, blev det aftalt at undersøge om 

Farum Sportshotel betaler kontingent eller klubben får en betaling for at benytte vores baner. 

Udover at give en opdatering på træningen deltog Truls på mødet med et oplæg til padel tennis i FTK, idet 

han har indledningsvis har været i dialog med en leverandør af padel baner. Med baggrund i den kraftig 

stigende interesse for padeltennis i Danmark, understreget af DTF’s initiativ, og muligheden for at fastholde 

og tiltrække nye medlemmer til klubben, blev det på mødet aftalt at arbejde videre med ideen om at 

anlægge padeltennis baner såvel udendørs som evt. anvende bane 6 indendørs til padeltennis. De 

indikative beregninger viser at investeringen vil skabe en positiv indtjening for klubben, selv med lavere 

belægningsgrad end det man ser aktuelt i andre klubber. Før end de endelig planer kan fremlægges på en 

ekstraordinær generalforsamling skal såvel økonomien og de praktiske forhold (tegninger, beliggenhed) 

nærmere undersøges og fra bestyrelsen vil Erik og Stig deltage i dette arbejde. 

I forbindelse med at det blev drøftet hvor evt. padeltennis banerne kunne placeres blev det ligeledes påny 

diskuteret at omlægge den nuværende Centercourt til U10 baner, idet tilbagemeldingen fra 

Ungdomsudvalget var det er vigtigt at fastholde et miljø for de små spillere som vi har idag omkring 

slagmuren og de små baner.  

Det blev aftalt at der fra bestyrelsens side vil blive iværksat tiltag til at søge midler fra diverse fonde og 

sponsorer til at foretage de nævnte investeringer, såfremt det bliver godkendt på en ekstraordinær 

generalforsamling. 

 



Næste punkt på dagsorden var den økonomiske situation i klubbe, hvor Max F gav en status for først halvår 

der viser et underskud på DKK 117.000. Specielt lavere indtægter har resulteret i underskud , da 

kontingenter mm er afviger negativt med DKK -48.000 i forhold til samme periode sidste år, mens 

indtægter fra baneleje er faldet med DKK -100.000 sammenlignet med de første seks måneder af 2016. 

Klubben har modtaget en efterrening fra DONG på DKK 77.000 for varmeregulering, hvilket er en meget 

voldsomt beløb, og det vil nu nærmere blive undersøgt om dette er korrekt (Frank vil undersøge det). 

Øvrige udgiftsposter, herunder trænerudgifter følger budgettet. 

Aktuelt er driftskreditten trukket med DKK 500.000, men med DKK 400.000 udestående tilskud fra Furesø 

kommune og træningskontingenter på DKK 200.000 til opkrævning forventes likviditetssituationen at blive 

forbedret (det kan noteres at dette efterfølgende er sket). 

Af øvrige punkter på dagsorden blev der givet en opdatering på etablering af Mobil-pay til brug for 

turneringer mm og dette skulle inden for kort tid være etableret via Nordea Bank.  

Derudover blev bestyrelsen orienteret omkring Ungdomsudvalget bl.a. er blevet kontaktet af diabetise 

foreningen for at lave en fælles aktivitet, ligesom udvalget har tilbudt at tage opgaver omkring bl.a. 

udsending af mails omkring turneringsstart mm. 

Det blev aftalt at der skal afholdes en afskedsreception for Tommy den 27. september for at fejre hans 

store indsats for klubben, og samtidig præsentere vores nye banemand Frank S, som officielt starter 1. 

oktober. 

Så var der indkommet et godt forslag fra Mogens om at introducere årets bane konceptet, som i sin 

enkelthed går ud på at medlemmerne i grupper bliver ansvarlig for hver sin udendørsbane, og en gang om 

året kårer vi årets bedste bane, som bliver præmieret. Udover at vedligeholde banen og omgivelser er det 

op til de enkelte medlemmer hvordan de på en kreativ måde kan skabe unikke omgivelser. 

Det blev også på mødet aftalt at indføre sko-tac’s i klubben, således at man fra næste udendørssæson kan 

se hvilke spillere har betalt kontingent og hvilke bruger banerne uden at være medlem. Disse tac’s sættes 

på skoen og er en nem måde at skabe overblik for bestyrelsen og andre medlemmer, idet vi fortsat oplever 

at ikke-medlemmer anvender banerne. 

Endelig blev det på mødet med beklagelse offentliggjort at Christian Philipsen af personlige årsager har 

måtte trække sig fra bestyrelsen. Bestyrelsen vil på et efterfølgende møde drøfte nærmere hvordan vi sikre 

at Christian’s arbejde omkring at få ny medlemmer fra skole og andre institutioner kan fortsætte, bl.a. ved 

at trænerne overtager ansvaret for denne aktivitet. 

Det blev besluttet at Erik Schaadt overtager kassererrollen, som er blevet varetaget af Jeanne Laisbo 

sideløbende med sit formandsjob, siden den generalforsamlingsvalgte kandidat trak sig af personlige 

årsager, dagen efter valget på generalforsamlingen. 

 

Referant: Stig Frederiksen 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


