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Sag:  Farum Tennis Klub 
 
Emne:  Referat af bestyrelsesmøde 
 
Dato:  Tirsdag den 5. september 2017 kl. 19.30 

 
 
Indledning: Mødet indkaldt af Jeanne. 
 
Referant: ES 
 
Til stede: Jesper Wendell, Jeanne Laisbo, Jens Larsen, Max Frederiksen og Erik Schaadt 
 
Fraværende: Søren Christiansen og Stig Frederiksen 
 
Bemærkninger til forrige referat: 
 I a b  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Økonomi: Max redegjorde for økonomien: udestående hos medlemmer ca 45.000,-. 
 Periodens resultat er 417.000,- i overskud mod 365.000,- samme periode sidste år. 
 Truls sender mail omkring betalinger fremover. 
 År til dato er vi på + 200.000,- i forhold til budgettet 
 Trænerlønninger er kr. 200.000,- mindre ned sidste år. 
 Udgiften til varme har været 100 % mere end sidste år. Det undersøges (Frank) om 

indregulering er i orden og om der kan være tale om spildvarme. 
 Marie Kruses skole har forespurgt på leje af bane 1 og 2 til translokation den 28./29. juni 2018 
 Tilbud gives. 
 
Kontrakter: Ny ansættelseskontrakt er til endelig godkendelse i bestyrelsen. 
 Jeanne sørger for kontrakter og personoplysninger på nye ansatte til revisor 
 
Trænerteam: Truls har solgt rigtig mange baner og har gjort en kæmpe indsats ved et opkrævningsflow. 
 Truls har opdateret Klub Modul så det endelig virker optimalt. 
 
Bordet rundt: Erik skal sørge for at blive oprettet i bank. 
 Gå videre med sko – tags; Erik 
 Erik går videre med padletennis; får tegninger fra Jens. 
 Jesper laver opfølgninger på rekrutteringer i området. 
 Opfølgning på 2 aftaler der er lavet med institutioner i området omkring rekruttering – 

overdrages til Truls. 
 Jens meddeler at Frank er ovenud tilfreds med sit inspektørjob. 
 Gode og positive dialoger hele vejen rundt. 
 Vi kigger på alternative tilbud på rengøring. 
 Der er udsendt meddelelse om Tommys afskedsreception. 
 
Handlingspunkter: 
 Mobil-pay aftale under udvikling; Erik arbejder på en hurtig løsning. 
 Der er aftalt bestyrelsesmøder 26. oktober, 20. november og 8. december. 
 
Anlægget:  Jens havde tegninger af hallen med til Erik, vi gennemgik tidligere og fremtidige planer 
 
Hjemmesiden: På opfordring er vi i bestyrelsen blevet enige om at udsende et nyhedsbrev med oplysning om 

eventuelle ændringer, tiltag, medlemsstatus, økonomi, træning og arrangementer 
 
Plan 2020:  Jeanne indkalder til middag i september til drøftelse af 2020 plan. 
 
Næste møde:  Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 19.30 
 


