
Bestyrelsesmøde 2/2 2016 
 
Tilstede: Jeanne, Jens, Signe, Sidsel, Ole og Max (til budget og regnskab) 
 
Dagsorden 

1. generalforsamling, dato og bestyrelsens fremtidige sammensætning 
2. swot analyse 
3. DGi – inspirationsdag om rekruttering af nye medlemmer 
4. Klubbens økonomi – Jeanne noget nyt? 
5. Jens – noget nyt? 
6. Signe – noget nyt? Mette og frivillighedsklubben. 
7. standerhejsning 
8. Evt. 

 
Ad.1 
Mulig sammensætning af medlemmerne: formand, kasserer, projektansvarlig/sekretær, 
ungdomsudvalgsafdelingen, anlægsafdelingen, motionistafdelingen. 
 
Dato for generalforsamling 2016 bliver d.19 april. Annoncering på hjemmeside og i 
lokalavis senest 2 uger inden. Indkomne forslag senest d.9/4 til formandsmail  
formand@farumtennis.dk.  
 
Ad.2 Swot-analyse, vi gennemgår den inden målsætningsdebatten i morgen med Søren. 
 
Ad.3 Inspirationsdag DGI.  Sidsel var afsted. Spændende indslag fra firmaet Decision Design 
om hvordan man rekrutterer nye medlemmer til klubberne, og om Nudging og brugen af det 
begreb i praksis. Mange sjove undersøgelser om Nudging, hvordan man får folk til at gøre 
noget man gerne vil have dem til, ved at motivere dem. Bl.a. har man fundet ud af, at ved at 
give noget gratis, får man flere folk med sig, det må vi kunne bruge i klubben, ved at give nogle 
gratis prøvetimer eller invitere til en gratis tennisdag med trænerne f.eks. Et andet vigtigt 
kriterie var, at man nemmest rekrutterer folk i forbindelse med at de flytter. Så kommer der 
nye børn i klassen eller nye kollegaer kan vi dér reklamere for tennis sporten i Farum. 
 
Ad.4 
Alle opkrævninger er foretaget på 2.rate for voksne og børn, så vi glæder os til at få penge i 
kassen  
 
Ad.5 
Intet nyt siden sidst, der bliver arbejdet på briksystemet som afløser for nøglekort. De vil 
sandsynligvis blive sendt ud i løbet af tidligt forår, hvor Tommy vil udlevere brikkerne til 
medlemmerne. Køkkenet i hallen arbejdes der stadig på at få et tilbud på. Så snart vejret er 
bedre bliver taget undersøgt mhp reparation. 
 
Ad.6 
Mette og Signe prøver at få klub frivillig op at køre, Mette vil gerne forsøge at sparke det i 
gang. Klubmesterskaberne er fastlagt, og finaledagene er på plads. Signe er ved at finde datoer 
for den fælles træningslejr, og det skal være inden turneringen går i gang igen og det falder 
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lidt sammen med klubmesterskabsfinalerne. Måske vi kan ændre på finaledagen, men det 
hører vi Søren og Claus om. 
 
Ad.7 
Standerhejsning søndag d.1/5 sammen med tennissportens dag. 
 
 
 


