
Referat - bestyrelsesmøde TPI-tennis 

mandag den 11. august 2014 

Til stede: Ib Grünfeld, Frank Noer, Casper Sørensen, Torben Christensen, Johnny Schmidt (under de sidste punkter) og 
Kristian Svendsen.  
Afbud: Kenneth Aaskov  

 
Ad. 1: Referatet blev godkendt i slutningen af marts 2014.  

Ad.2: Økonomi/medlemsstatus:  

Frank meddelte, at den øjeblikkelige kassebeholdning var på ca kr 108.000. Der er 

kendskab til en række udgifter hvor bolde og udgifter til lysanlæg på begge anlæg er de 

største poster. Desuden er der betaling af udlæg, kopiering af nøgler, forplejning til 

holdkampe mm.  

Torben gennemgik medlemsstatus. 18 personer har ikke reageret på rykkere og er derfor 

nu blevet udmeldt af klubben. Desuden er der pt. 8 ”hvilende” medlemmer, der af den 

ene eller anden grund ikke spiller i år, men gerne vil spille igen næste sæson. Torben 

fremlagde en liste over disse udmeldte og hvilende medlemmer. 

Han oplyste, at der herefter i øjeblikket (pr. 11. august 2014) er registreret 167 medlemmer. 

De fordeler sig således:  



- 40 juniorer (22 piger og 18 drenge) 

- 121 seniorer  (33 damer og 88 herrer). 

- 6 medlemmer i kategorien 60+ 

 

69 medlemmer er i øvrigt tilmeldt på det nye familiekontingent. Det svarer til over 40 

procent af klubbens medlemmer. Det skønnes umiddelbart, at ca. 30 af disse personer 

er medlemmer vi ikke ville have fået, hvis ikke vi havde haft et sådant kontingent. 

Bestyrelsen konstaterede hermed, at familiekontingentet har været en succes, 

hvorimod 60+ medlemsskabet ikke har opnået den håbede tilslutning. 

Markedsføringen med den postomdelte flyer har måske heller ikke virket optimal, da 

den blev uddelt sammen med andre reklamer og dermed kan være ”druknet” mellem 

øvrige reklamer eller bremset af et ”nej tak” til reklamer.  Et evt. reklamefremstød for 

klubben næste sæson tages op på et senere møde. 

Ad punkt 3: Hvordan går det i afdelingerne?  

Juniorer: Casper meddelte, at de mindste juniorer trænes af Lene Borup og Lars Halbye 

mandage, hvor Julie og Emma desuden er hjælpetrænere. Yulia står for træningen af 

de bedste/ældste juniorer om onsdagen. Mange kommer dog begge dage - hvilket ikke 

har givet problemer.  

Der afholdes trænerkursus i september. Vi har endnu ingen interesserede til kurset. 

Juniorerne er tilmeldt turneringer med 3 to-mandshold. Pigeholdet i U 18 har ikke fået 

kampe.  

Seniorer: 1. divisionsholdet står til nedrykning, hvilket betyder at 2.holdet kan blive 

tvangsnedrykket til Fynsserien. 3.die holdet i Fynsserien skal spille 

nedrykningskampe.  

Da det ser ud til, at førsteholdene maksimalt benytter 3 baner, vil Casper slette 

reservationen af bane 4 mandage og onsdage - og desuden informere Arno og Kenneth 

om sletningen.  Det var ligeledes uheldigt, at banerne stod som reserverede til træning 

i sommerferiepausen. Det skal der rettes op på i 2015. 

Veteranholdet i serie 1 har måttet scratche hjemmekampen mod TCO, da der var besvær 

med at flytte kampen fra den udmeldte mandag, hvor der er træningsaften. 

60+  gruppen  består som nævnt af 6 medlemmer - ihærdigt styret af Lene Haselbach og 

Lars H.  



Ad punkt 4: Baner/lys:  Baneklargøringen på Vintermosevej blev i år lidt forsinket (pga 

påsken?). Johnny meddelte, at arbejdet i år har været specielt hårdt og tidskrævende 

pga af manglende renholdelse sidste sæson. Melih har overtaget den grove renholdelse 

- assisteret af Ib G og Johnny. Banerne på Rugaardsvej var klar til kamp allerede 8. 

april. Banerne vurderes at være ganske gode - begge steder. Johnny har monteret fast 

lås på lågen til banerne - hvilket fungerer perfekt. 

Johnny har udført et GIGA arbejde med klargøring til opsætning af nye projektører på 

bane 3 og 4. Desværre skete et uheld under løftet af en mast, så et lampesæt blev 

smadret. Johnny bestiller et nyt sæt. Der kan igen være lang leveringstid (lamperne 

produceres hos Philips, Holland), så måske er forbedringen først endelig klar næste 

sæson. Kristian retter henvendelse til Dansk Tennis Fond vedrørende udbetaling af 

den bevilgede støtte på kr 15.000  til lysanlægget.  

På Rugaardsvej mangler lys i 3 af de 6 lamper mellem de 2 baner. Johnny og Kristian 

undersøger muligheden for leje af løftevogn til reparation af lamperne. 

  

Ad. Punkt 5: Indendørstimer/Marienlyst:   Ib G meddelte, at Marienlyst nu står for 

reservation og tildeling af timer i hallen. Fristen for at indgive ønske om reservation af 

baner gennem en klub i Odenseområdet er udsat fra 15. juni til 16. august. Torben 

sørger for, at genfremsende mail med tilbuddet til klubbens medlemmer. Ib G 

meddelte, at ca 40 medlemmer har indgivet ønsker. Opkrævning af betaling tages op 

på et senere møde.  

Ad punkt 6: Eventuelt: Casper ønskede at få træningssituationen klar på et tidligere 

tidspunkt før sæsonstart.  

Prisen for en gæstespiller diskuteredes. Vi enedes om en pris på 100 kr pr bane - eller 

50 kr for en gæstespiller, som spiller med et klubmedlem. Beløbet indbetales til Frank   

(Bankens Reg nr 3578  og Konto nr 3581100809).   

Kristian ønskede en plan over arbejdsopgaver og ansvarsområder. Problemet tages op. 

Ad punkt 7: Dato for nyt møde: Ib G finder udsender indkaldelse til næste 

bestyrelsesmøde medio november - en tirsdag eller en torsdag. 

 

Referent 

Kristian Svendsen 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 


