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Sag:  Farum Tennis Klub 
 
Emne:  Referat af bestyrelsesmøde 
 
Dato:  Den 29.maj 2017 kl. 19.30 
 
Notat nr.: år-nr.vedr 

 
 
 
Indledning: Mødet indkaldt af Jeanne. 
 
Referant: Christian Philipsen 
 
Til stede: Jesper Wendell, Jeanne Laisbo, Christian Philipsen, Erik Schaadt, Jens Larsen, Søren 

Christiansen 
 
Fraværende: Stig Frederiksen 
________________________________________________________________________________________ 
  
Bemærkninger til forrige referat: 
  Iab 
 
Trænerteam:  Truls redegjorde for status: 

- 163 deltagere på træningen, flere spillere ønskes på kidzten. 
- Kim og Truls har hver 23 banetimer 
- Omkostninger og indtægter på træningen pr. sæson går næsten lige op 
- Udgifter på 215 tus og indtægter på 210 tus. 
- Truls sørger for udsendelse af opkrævning for indendørstræning 2016. 
- Truls sørger for udsendelse af opkrævning for udendørssæsonen 2017. 
 
Jeanne beder Truls om at fastlægge f for trænerne 

    
Opfølgning:  Der mangler formandsbilleder på væggen af Mark, Michael og Jens. 
  Erik sørger for de manglende fotos, rammer og opsætning. 
  Mark og Michael forsøges kontaktet, der tages foto af Jens. 
 
Økonomi: Kassereren har trukket sig; Ulla vil gerne være behjælpelig med nogle af opgaverne. 
 Erik tiltræder som ny kasserer. 
 Christian sørger for registrering af betalingerne og giver Erik besked så han kan godkende. 
 Truls overfører kasserermails til Erik 
 Træningslejr i Bådstad blev dyrere end kalkuleret; klubben dækker udgifter denne gang. 
 Løn til Truls for 2015 er indeholdt i regnskabet for 2015 men først udbetalt i 2016. Det er 

revisorerne adviseret om. 
 Feriepenge i regnskab2016: Max har fremsendt tallene til Frank (rev) 
 
Bordet rundt: Erik har lavet udkast til en ny form for tennisspil / motionsspil som primært henvender sig til 

bevægelsesbesværede. 
 Martin udfører ikke de opgaver der er aftalt i hans kontrakt; Jeanne og Erik taler med Martin om 

at afbryde samarbejdet. 
 Christian overtager opgaverne og bliver samtidig ansvarlig for klubmodul. 
 Martins adgang til banken stoppes pr. 1.6.17 
  
Handlingspunkter: 
 Erik og Truls laver en lille film som viser spillet og har kontakt til ældresagen som måske er 

interesseret. Filmen lægges ind på hjemmesiden 
 Søren indhenter tilbud på padeltennisbaner. 
  Promovering af tiltag for padeltennis og motionstennis via lokalavisen. 
  Kontakt til madvogne og svømmehallen for levering af mad på fast ugentlig dag. 
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  Udarbejdelse af elitepolitik samt antal af gratister. 
  Funktionsbeskrivelser udarbejdes. 
  Christian undersøger sponsoraftale med G4S 
  Udarbejdelse af stillingsopslag for ny inspektør samt indrykning ilokalavis 
 
Diskussion:  Kvaliteten af det tøj vi har fået er meget dårlig, hvilket gør at spillerne ikke bruger tøjet. 
  Jeanne tager kontakt til frihavnskompagniet for at se om vi kan få det opgraderet. 

 Klubben består af flere klubber i klubben; der er meget interaktion mellem de forskellige 
grupper af medlemmer. 

  Vi skal forsøge at få flere grupper til at spille sammen ved flere fælles arrangementer. 
 Tilbud om gratis træning til spillerne på 1.holdene uden andre modkrav end at de spiller 

holdkampe. 
 Hvem af klubbens ansatte er ansvarlige for hvad? Der ønskes større synlighed over hvem der 

er ansvarlig for hvilke opgaver. 
 Jeanne blev kontaktet af sælger fra G4S der ville vide hvem der var ansvarlig for genetablering 

af alarmen i tennishallen da han havde lavet en aftale med Tommy om det. 
 Bestyrelsen vurderer at behovet for en alarm ikke er til stede med mindre den er gratis. 
 Der ønskes en inspektør som er handyman så brugen af eksterne håndværkere mm kun er 

begrænset i nødvendigt omfang. 
 Flere ikke-medlemmer af klubben er observeret på banerne hvilket er uacceptabelt. 
 Ved skiltning kan vi opkræve en kontrolafgift. 
 Der foreslås sko-tags med farveskift for hver sæson; Kløvermarken bruger det. 
 
Konklusioner:  
 Der udarbejdes en elitepolitik og antallet af gratister tages til løbende debat da det først kan 

ændres pr 1. maj 2018 da det ikke er muligt for spillerne at skifte deres licens før og dermed 
kan handle på nye retningslinier hvis ikke de er tilfredse. 

 De har sagt ja til at spille på holdene ud fra de nuværende forudsætninger. 
 Gratistræning tilbydes til og med 31. april 2018 til 6 herrer og 4 damer fra førsteholdene. 
 Oversigt over hvilke funktioner de enkelte ansatte er ansvarlig for. 
 Stillingsopslag for inspektør i lokalavisen i 1 – 2 uger og herefter benyttes stepstone. 
 Der undersøges priser på skilte med advarsel om kontrolafgift samt udgift til sko-tags. 
 
Eventuelt: Vedrørende medlemslister laves møde med Frank, Truls og Ulla. På opfordring fra Frank 

deltager Christian fra bestyrelsen. 
 Tomme bliver bedt om at se på printeren på kontoret. 
 Til næste møde bedes alle have 5 ideer til arrangementer i klubben. 

 
Næste møde:  Mandag den 19. juni 2017 kl. 19.30 

 


