
Referat af møde i bestyrelsen den 22. marts 2015  

Tilstede: Jeanne (JLA), Sidsel (SS), Michael (MZ), Jens (JL), Stig (SF), Henrik (HF), Signe (SV) ref. 

Inviterede: Fra økonomigruppen Max (MF) og Peter Gotlieb  

1. Siden sidst  

Dagens gode nyhed/begivenhed: Der er styr på økonomien! Der er lagt et realistisk budget for 2015 og vi 

har holdt udgifterne under budgettet de 3 første måneder af 2015. 

2. Åbenhed og dialog   

Hjemmeside:  

Bestyrelsens hjemmeside: 

Mailpolitik:  

Opslagstavler: 

Kontortider: 

3. Klubbens økonomi   

Regnskab og budget: Gennemgang af regnskab 2014 og budget 2015, samt status på den månedlige 

opfølgning. Vi er under budget ift. budgetteret for jan-marts 2015.  

Tilskud:  

Hal forhandlinger:  

Arrangementer:  

Nye indtægtskilder: Baneleje ved private træningssessioner: Siden februar er alle trænere blevet omfattet 

af en opkrævning på kr. 50/t til baneleje ved privattræning. Bestyrelsen mangler dog at beskrive rammerne 

for denne opkrævning og vil derfor udarbejde en beskrivelse, der senest skal konfirmeres på næste 

bestyrelsesmøde. 

Sponsorer: Listen af ”sponsorer” er gennemgået og vil blive kontaktet, da de ikke har sponsoreret noget i 

en række år. 

4. Løbende opgaver   

Heling mellem grupper:   

Samarbejdet med ansatte:  

Tilknyttede og frivillige:   

Udvalgsstruktur og bemanding:   

Samarbejde med de stående udvalg:   

Hallen:  

Klubmodul: Bestyrelsen drøftede de kendte udfordringer med Klubmodul. Der tegnede sig et billede, hvor 

de største problemer må konstateres i forhold til administrationen af klubmodul. 

En gennemgang af henvendelser, der er gået til klubmodul supporten viser at medlemmerne har haft 

problemer, ikke vedrører klubmoduls system som sådan. 

Bestyrelsen er dog opmærksom på at teksterne på klubmodul kan gøres mere indbydende og der på denne 

måde kan arbejdes med mere brugervenlighed.  

Enkelte medlemmer ønsker at ændre på Farum Tennisklubs måde at håndtere f.eks. afbud til faste 

kontrakttimer, men dette er ikke muligt med det nuværende system. Bestyrelsen forventer en drøftelse af 

klubmodul på generalforsamlingen den 14. april 2015. 



Generalforsamling 14. april 2015: De praktiske forhold omkring generalforsamlingen og dagsorden 

gennemgås. De nuværende to suppleanter HF og SF er villige til genvalg. Det er to vigtige personer for 

bestyrelsen da de sidder i arbejdsgrupper hhv. klubmodul og økonomi. 

Der arbejdes på at finde et medlem der vil stille op til valg som revisor suppleant. 

 

5. Prioriterede opgaver  

A. På næste bestyrelsesmøde skal en betalingsprocedure for baneleje ved betalt privattræning tages 

op. Der arbejdes på opslag med trænere der tilbyder privattimer.  

B. Der skal udsendes mail til trænerne og ansatte informeres om politik for indberetning af sygefravær 

snarest. 

C. Udarbejdelse af regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016. Budget og regnskab sendt til 

revisorer, afventer tilbagemeldinger. 

Næste møde mandag d.6.4 kl.9-12 


