
Referat af møde i bestyrelsen den 28. april 2015  

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

Inviterede: Ingen 

1. Siden sidst  

Referat fra generalforsamlingen er på trapperne og vil formentlig være klar i næste uge. 

Dagens gode nyhed/begivenhed: efter ihærdigt arbejde af økonomigruppen er FTK’s forfaldsliste nu kun på 

7000kr! 

2. Åbenhed og dialog   
Bestyrelsens retningslinjer for betaling til holdspil: Senior SLTU-hold, Motionist-, junior- og veteran hold 
skal selv betale mad ifm. holdkampe.  
Klubben betaler holdtilmelding og stiller drikkevarer i form af økologisk saftevand til rådighed i køleskabet. 
Senior DTF-hold har et madbudget på 200kr pr. hjemmekamp og der stilles ligeledes økologisk saft til 
rådighed. 
 
SV (sportsudvalgsformand) ønsker ”orlov” fra bestyrelsen i maj måned for at kunne fokusere på sit kandidat 
speciale. SS (sekretær) bliver kontaktperson for SV’s områder i denne måned. 

 
Bestyrelsesmøder: Bestyrelsen ønsker at afprøve en anden referat form, hvor hvert område får et punkt på 
dagsorden. HF udarbejder udkast til dette. 
Der skal laves en plan for bestyrelsesmøder resten af udendørssæsonen. HF laver en doodle. Der vil være 2 
møder den næste måned og herefter hver 4.uge. 
Søren og Tommy inviteres til næste bestyrelsesmøde mhp. på gennemgang af træningsplan og trænerteam 
v. Søren og opførsel på banerne v. Tommy. 
 
3. Klubbens økonomi   
Det har været en stor administrative byrde på inddrivelse af tilgodehavender, derfor vil der i fremtiden 
blive lagt rykker gebyr på 100kr så frem der ikke betales til tiden. 
Regnskab og budget:  
Tilskud:  
Hal forhandlinger:  
Arrangementer:  
Nye indtægtskilder: Der er opstået en mulighed for et samarbejde med Novo Nordisk omkring en 
firmaaftale. Bestyrelsen ser med stor interesse på dette. Jeanne bliver kontaktperson for forhandling af 
denne aftale og kører parløb med Ulla omkring muligheder. 
Sponsorer: Der er indhentet tilbud på nyt køkken indendørs. Dette er sendt med i ansøgning til Nordea fonden. 
Ansøgningen forventes behandlet hos fonden senest til efteråret. 

 
4. Løbende opgaver   
Heling mellem grupper:   
Samarbejdet med ansatte: Charlotte Jessen stopper 30/4-15 i trænerteamet. Søren og Charlotte har 
indstillet Esther Bjørn til at overtage opgaverne. Esther kender spillerne rigtig godt og ansættes derfor til at 
varetage den administrative opgave omkring klubspillerne og kidzTEN. Der vil i samråd med trænerteamet 
blive set på en langsigtet plan for disse administrative timer. 
Tilknyttede og frivillige: Bestyrelsen har diskuteret hvem der skal have gratis medlemskab i FTK. Da der på 
GF blev opfordret til at bestyrelsen har gratis medlemskab blev dette også diskuteret. Bestyrelsen har 



vedtaget at give gratis medlemskab til de frivillige der ligger et særligt stykke arbejde i FTK, herunder 
bestyrelsen. Derudover er der gratis medlemskab til faste medarbejdere.  
Udvalgsstruktur og bemanding:   

Samarbejde med de stående udvalg:   

Hallen/udendørsanlægget: Som følge af skole reformen kan juniortræning tidligst starte kl.14.30. for til at 

spilde mindst mulig banetid, besluttes at der på bane 2, 10 og 11 kan bookes på halve timer (fx kl.16.30-

17.30 osv.).  

Ved booking af baner har der indendørs været begrænsning på 4 baner pr. uge. For at undgå at der ikke er 
ledige baner til alle, ændres det til at det er muligt at lave 2 bookinger 8 dage frem. 
 
Bane 1: Indtil er findes en endelig opretning af center court afspærres banen hvor der er fare for spillerne. 
Dvs. Banen kan benyttes, men visse arealer af banens yderarealer afspærres. 
 

Klubmodul:  

 

5. Prioriterede opgaver  

A. 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. Søren informerer trænerne. 

C. Udarbejdelse af budget for 2015. Godkendt af revisorer og GF. 

D. Regnskab for 2014. Godkendt af revisorer og GF. 

E. Der er udsendt rykkere til de der forsat skylder klubben penge pr.1/12-2014. Vedr. betaling for 

træning skylder flere stadig at betale, der tages telefonisk kontakt til de forældre til juniorer der 

mangler at betale. Arbejdet forsættes. 

Næste møde: dato ikke fastlagt 


