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BANEPLEJE 

 

Grundet sen nattefrost er banerne 

i år meget bløde. Derfor kræver 

det en ekstra indsats af os, hvis de 

skal blive gode at spille på. 

 

Husk derfor følgende: 

- Før hver træning, skal banerne 

vandes. 

- Efter træning skal huller 

dækkes til og banerne gås 

efter med asfaltrageren. 

Slutteligt skal banerne fejes… 

helt ud til hegnet. Hvis man 

kun fejer til linjerne bliver 

banerne ikke gode at spille på 

i længden. 

 

Hvis vi alle husker ovenstående, så 

skal de nok blive gode at spille på 

igen i år. God træning  

 

KÆRE MEDLEMMER 

Så er det tid til nyhedsbrev nummer tre.  

Der er sket meget i Farum Tennis Klub siden sidste nyhedsbrev. Der har været 

afholdt generalforsamling, vores træner Kim W. Andreasen er ikke længere ansat 

i klubben, da han har fået nyt job, og vi er rykket udendørs. Noget af dette, samt 

meget andet, kan du læse om I dette nyhedsbrev. 
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Formand 

 
Jeanne Laisbo 

formand@farumtennis.dk 

FORMANDEN 

Der er nedsat et udvalg i forbindelse med et eventuelt køb af bane 5 og 6 med 

Mogens Jensen som udvalgsformand. Udvalget består af FTK medlemmer som 

kender historikken i forhold til kommunens beslutninger omkring indendørs 

tennis anlæg i kommunen - før og efter kommune sammenlægningen.  

 

Jeg kunne grundet cykelløb desværre ikke selv deltage i standerhejsningen, 

men jeg har ladet mig fortælle, at det var en rigtig god dag med spil og 

konkurrence, samt lidt godt til ganen. Det varmer mit FTK hjertet, at vi kan 

samles til arrangementer som disse, da de er med til at udvikle klubben i en 

positiv retning.  

 

Bestyrelsen håber alle nyder vores lækre udendørs anlæg - specielt i solen... 
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NY BESTYRELSE 
 

Der er behov for alle de hænder vi 

kan få, da der er mange opgaver at 

løfte. 

Bestyrelsen er derfor ekspanderet 

en del siden sidste nyhedsbrev, da 

der på sidstkommende 

generalforsamling, var flere som 

ønskede at støtte klubben med 

frivilligt bestyrelsesarbedje. 

 

Bestyrelsen ser nu således ud: 

 

Formand 

Jeanne Laisbo 

 

Næstformand 

Erik Schaadt 

 

Kasserer 

Erik Schaadt fungerende 

Mogens Jensen overtager 

 

Bestyrelsesmedlem 

Jesper Wendell 

Kontakt til ungdomsudvalget 

 

Bestyrelsesmedlem 

Anette Nørbalk kontakt til 

motionistudvalget og sekretær 

 

Bestyrelsesmedlem 

Mogens Jensen 

 

Bestyrelsesmedlem 

Szymon Palichleb 

Kontakt til familie tennis 

 

Bestyrelsesmedlem 

Johan Banach 

Kontakt til seniorspillerne 

 

Bestyrelses suppleant 

Leo Moesgaard 

Hjælper med kassérarbejdet 

 

Bestyrelses suppleant 

Stig Frederiksen 

  

BESTYRELSEN 

Siden sidste nyhedsbrev har der været generalforsamling og der er efterfølgende 

afholdt et enkelt bestyrelsesmøde. Herunder kan du læse korte udvalgte uddrag 

fra referatet. Du kan finde de fulde referater på hjemmesiden. 

 

Orientering v/ Truls 

Truls orienterer om økonomi og forsikringer. 

Der er problemer med blandt andet opkrævning af indmeldelsesgebyr og 

baneleje i forbindelse med gæstespillere, så Truls og Mogens tager dialog med 

Klubmodul. 

Udendørs vil timer på bane 5, 6 og 7 starte og slutte på halve klokkeslæt (i 

stedet for bane 10 og 11 som hidtil).  

 

Trænersituationen 

Træning udendørs vil frem til sommerferien blive varetaget af Truls og 

Henriette i samarbejde med et antal timetrænere.  

 

Status økonomi, plan for overdragelse 

Der oprettes et økonomiudvalg bestående af Leo, Erik, Truls og med Mogens 

som formand. Udvalget mødes for at lave en plan fremadrettet. 

 

Projekter i den kommende tid v/ Jeanne 

Der arbejdes fortsat med købet af bane 5 og 6. Forhandlinger med HVT er i 

gang, og det er målet, at der indgås en aftale inden ultimo maj. 

Der nedsættes et Bane 5 og 6-udvalg bestående af Mogens (formand), Jeanne, 

Truls, Erik og Signe Versterre. 

 

Der skal kigges nærmere på klubbens forsikringer og indhentes tilbud. 

 

Rengøring 

Der er enighed om, at kvaliteten af rengøringen er steget, efter Frank overtog 

arbejdsopgaven. Derfor vil denne aftale fortsætte. 

 

Facebook 

Vi skal fokusere på FTK’s tilstedeværelse på de sociale medier, herunder særligt 

facebook, hvor vi skal være endnu mere aktive. 

Truls laver flyers og plakater, der opfordrer alle medlemmer i FTK til at melde 

sig ind i vores gruppe. 

 

Runde med orientering fra udvalgene 

Jesper: Der er efterspørgsel efter/interesse for arrangementer i pausen mellem 

indendørs- og udendørssæsonen. Det har af praktiske årsager ikke været muligt 

at tilbyde i år. 
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KLUBMANAGER 

 
Truls Enghoff 

klubmanager@farumtennis.dk 

6171 0541 

 

INSPEKTØR 

 
Frank Sidelmann 

inspektoer@farumtennis.dk 

5151 8967 
 

SPORTSCHEF 

 
Henriette Kjær Nielsen 

sportschef@farumtennis.dk 

3179 0730 

 

FACEBOOK 
Bestyrelsen opfordrer alle til at 

tilmelde sig klubbens INTERNE 

Facebook gruppe. Her vil der blive 

postet nyheder, beskeder m.m. 

Bestyrelsen opfordrer også 

medlemmerne til at komme med 

forslag til forskellige tiltag, og hvis 

man har noget på hjertet, kan der 

også ligges op til en saglig debat.  

Find gruppen på Facebook under 

navnet ”Farum Tennisklubs Interne 

Facebookgruppe”. Derudover har 

klubben også en Facebookside til 

markedsføring. Denne side finder 

du på Facebook under navnet 

”Farum Tennisklub”. 

 

KLUBMANAGER 

Tennissportens Dag var en stor succes. Allerede små 25 fra dagen har her en 

uge efter, været til efterfølgende prøvetræninger. Og vi ser altid at næsten 

100% af disse melder sig ind – især nu vi har 50% kontingenter det første år 

man er medlem. Husk vi giver kr. 200,- i rabat på næste års kontingent, hvis du 

skaffer et nyt medlem til klubben.  

 

Vi har et stort behov for et par frivillige til en opgave! Nemlig med at 

implementere Persondataforordningen (GDRP). Vi er i gang, men har svært 

med at nå i mål til tiden. Håber der er et par medlemmer derude, som har 

været igennem processen, og som kan give en hånd. Kontakt mig i så fald. 

 

INSPEKTØREN 

Så er sommersæsonen skudt i gang, og hvilket vejr, banerne er lidt bløde i år, 

det skyldes den sene nattefrost, så hver omhyggelig med at ordne banerne 

efter spil, det er især slemt på bane 3 og 4 da de er ny anlagte. Endnu en gang 

vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak, til alle jer der hjalp til med vores 

forårs klargøring... god sommer sæson. 

 

 

SPORTSCHEFEN 

Sommer-info fra Henriette  

Først og fremmest ser jeg personligt frem til min første sommersæson i Farum 

Tennisklub med hjælp fra flere trænere på juniortræningen. Kendinge fra 

indendørssæsonen på trænersiden er Frederikke U og Oliver V, som fortsætter 

udendørs. Derudover vil Jens Egemose (diplomtræner) og Christopher 

Søndergaard (tenniscoach) samt Olivia O, Laura L og Truls også være at finde på 

juniortræning og familietennis. Velkommen til trænerteamet til flere af jer �  

 

Anbefalinger fra Henriette 

Læs mere på div. tilmeldingssider 

- Fys-klubben mandag kl. 18.10-19.15 

Tilmelding på klubmodul 

- Sommerferie junior camps i uge 27 + 32 

Tilmelding via Furesø kommune 

- Sommerferie junior camps i uge 28 + 31 

Tilmelding via DGI hjemmeside 

- 2i1 30+, 26/5, 23/6, 11/8, 1/9 

For motionister FTK + andre klubber 

Tilmelding via DGI hjemmeside 

- U8 + U10 DGI skumstævner i FTK  26/5, 23/6, 7/7, 11/8, 1/9 

Tilmelding ligger på DGI hjemmeside 

 

BEMÆRK de to sidste events kan evt. bruges som ”familieudflugt”, så barnet 

starter i hallen og forældre starter udendørs timen efter. �   

 

God sommersæson til Jer alle!  �  

 


