
Bestyrelsesmøde 29/9 2015 
 

Vi har fået 3 henvendelser fra hjælpsomme medlemmer, og skal i dag have lavet en plan for, 
hvad vi har brug hjælp til. Følgende punkter nævnes: 
fondsansøgninger, aktivitetsudvalg, aflastning af Signe, økonomi udvalg, ansvarlig for 
frikortsordning.  
 
Jens mener der skal nedsættes et økonomiudvalg, som kan tage de beslutninger der skal tages 
udenom bestyrelsen, han mener der er alt for mange små detaljer som ikke er nødvendige at 
tage op på bestyrelsesmøder, og at så længe budgetterne bliver overholdt, behøver det helt 
overordnet ikke komme op bestyrelsesmøder. I dag er det spørgsmålet om frikort, som Signe 
igen tager op. Jens mener det bør kunne holdes i udvalget hvis det holder sig indenfor 
budgettet. Der er for mange af den slags småting fra ungdomsudvalget vi ofte skal tage stilling 
til, mener Jens. Derudover må vi fremover have motionistudvalget repræsenteret i 
bestyrelsen.  
 
Der skal laves mail til alle bestyrelsesmedlemmer, fremover kasserer@farumtennis.dk, 
sekretaer@farumtennis.dk, sportsudvalg@farumtennis.dk, vedligehold@farumtennis.dk, 
suppleant1@farumtennis.dk, suppleant2@farumtennis.dk.  
 
Det blev énstemmigt vedtaget, at vi leaser en vaskemaskine til gulvene til Tommy, i stedet for 
at købe én meget dyr af slagsen. 
 
Vi har 3 nye hjælpere der præsenterer sig selv: Ole, Claus og Lutz. Vi gennemgår de opgaver, 
vi mangler at få gjort noget ved, og det er følgende: 
 

1. Sponsorarbejdet, er der ikke gjort noget ved, ifølge Stig. Han har haft kontakt til 
Silvan og en ejendomsmægler. Men vi mangler nogle koncepter for hvad vi kan tilbyde. 
Evt i samarbejde med Truls lave noget der er mere aktivt. Lave nogle arrangementer til 
disse firmaer så de kan opleve hvilke tilbud vi har i klubben. Novo og Widex har været i 
tankerne. 

2. Fondsansøgninger, vi mangler 2.3 millioner for at få udbedret de materielle fejl og 
mangler i klubben, siger Jens. Nogle akutte, andre mindre akutte ting (taget på 
hallerne, vaskemaskine, solcelleanlæg, LED anlæg, nyt køkken, skærme, maling af 
vægge i hal, sanitet, udskift af net mm.) Enten må vi tage et lån i banken, eller finde 
fondsmidler til nogle af posterne. 

3. Aktivitetsudvalget skal styrkes, og der ligger en beskrivelse for dette udvalg som er 
på tværs af klubben. SM mesterskaber, cafe´, mad i cafeen og alt det sociale. Evt. fester 
efter mesterskaberne. Vi mangler noget fælles socialt i klubben, og det skal styrkes, 
især at arrangeres på tværs af afdelingerne.  Hvem vil bage boller, tage vagter i caféen 
etc.  

4. Aflastning af Signe i sportsudvalget. Der skal være én til at tage sig af 
motionistudvalget fra bestyrelsen så de kan få en stemme i bestyrelsen.   

5. Økonomiudvalget. Lige nu sidder Stig, Jeanne, Max (bogholder), Ulla og Merethe og 
hjælper med opkrævninger og rykkerskrivelser.  Vi har brug for en hjælpende hånd til 
det arbejde de har i forvejen, det er et meget svingende arbejdspres i denne gruppe, så 
i perioder er der run på, andre helt stille. 
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6. Hjemmesiden. Vi har brug for nogen der midlertidigt kan hjælpe med at forenkle og 
opdatere hjemmesiden indtil vi bliver enige i bestyrelsen om, at få lavet en helt ny og 
opdateret version, enten i det eksisterende system eller i et nyt. Mette har hidtil hjulpet 
med at opdatere juniorafdelingen, og hun vurderer at vi snart har brug for en ny 
hjemmeside. Lutz vil se på hvad der er at forbedre indtil da, og om han kan byde ind 
med noget vi andre ikke kan. 

7. Frikortsordningen – vi har brug for nogen der kan administrere frikortsordningen. 
 
Vores nye hjælperteam består af: 
Klaus Koefoed - klaus.koefoed@accenture.com - vil gerne hjælpe på aktiviteter og 
sponsorområde, har siddet i bestyrelsen for Randers Tennisklub, og vil kunne bruge sin 
erfaring og kontakter derfra. 
Lutz Könnecker - lk@luxinvest.net -  jo mere lavpraktisk jo bedre. Hvad med at Jeanne 
trækker på ham i økonomiudvalget og hjemmesiden 
Ole Skjold Hansen - oleskjold@hotmail.com -  vil gerne tage sig af kontakten til 
motionistudvalget og sponsor og fondsmidlerne.   
 
Jens fortæller gruppen af nye hjælpere, at vi har været meget pressede pga. de omvæltninger 
der har været i klubben siden vi satte os på bestyrelsesposten. Vi har bl.a. brug for at lave en 
vision for klubben, så vi kan lægge nogle klare retningslinjer for klubbens profil. Det har vi i 
bestyrelsen ville lægge en linje for lige siden vi startede, men har ikke haft tid og overskud til 
det pga. andet nødvendigt arbejde som cheftrænerproblematik mm. 
 
Signe beder om at der bliver lavet en klageadgang som ikke går igennem hende. Så de 
medlemmer der henvender sig til Signe både personligt og pr mail, må være søde at henvende 
sig til Sidsel – sekretaer@farumtennis.dk - eller til de trænere det måtte handle om. 
 
Jeanne gir status i sin del af forretningen: udestående på 45.000,- af medlemmer der ikke har 
betalt. Klubmodulsystemets økonomiafdeling fungerer rigtigt godt, så selvom brugerfladen af 
systemet ikke er tilfredsstillende, så er Jeanne meget tilfreds. 
 
IT system. Jeanne synes ikke vi skal skifte systemet, og vi andre er enige i at det er for dyrt at 
skifte system lige nu. Så vi vil opfordre alle medlemmerne til at hjælpe os med at være glade 
for systemet, så længe vi har det og forsøge at se det positive, ligesom Jeanne gør det med sin 
økonomidel. Vi spreder lidt positiv energi udover klubmodulet, og lever med det som det er 
indtil videre. Det er billigt. 
 
Frikortsordning ændres til rabatordningen for juniorer. Vi diskuterer hvordan denne 
ordning skal fungere. Vi foreslår fra bestyrelsen at det skal koste 50,- pr bane – og at de må 
booke indtil kl.14 på hverdage og hele weekenden, for de ekstra dygtige som trænerteamet 
udvælger, som en mulighed for at de kan træne mere end det planlagte. Dette lader vi være en 
midlertidig løsning resten af indendørssæsonen. Hvis ordningen bliver misbrugt af andre 
medlemmer koster det 300,- i bøde.  
 
Sjællandsmesterskaberne (SM) –Kurt Søndergård SLTU fra har spurgt om vi vil holde SM 
for seniorer. Vi går ind i forhandlinger om dette, evt også få juniordelen af SM. De gir mere i 
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indtægt. Måske også gå efter udendørsarrangementerne. Vi taler mere om det på 
strategimødet på søndag.  
 
Alle trænere i klubben skal godkendes af bestyrelsen og cheftræneren. Sidsel genopsætter 
billedprofiler af alle trænere i klubben i hallen snarest. (Truls, Kim, Mette, Jeanne, Tommy, 
Rasmus Jacobsen, Niels Trier evt Laura) 
 
 


