
Referat - bestyrelsesmøde TPI-tennis 

Torsdag den 13. november 2014 

Til stede: Ib Grünfeld, Frank Noer, Casper Sørensen, Torben Christensen, Johnny Schmidt og Kristian Svendsen.  
Afbud: Kenneth Aaskov  
 
Dagsorden: 
  
  

1. Godkendelse af referat fra sidst (11/8-14) 
  

2. Økonomi/medlemsstatus 

  

3. Evaluering af udendørssæson - træning - turnering ( juniorer/seniorer/veteran/motion ) 
  

4. Baner/anlæg evaluering ( lys, vedligeholdelse etc.) 
  

5. Indendørstennis 

  

6. Eventueltr  
  

    - julefrokost ?? 
  

7. Dato for nyt møde. 
 

Ad. 1: Godkendelse af referat fra sidst (11/8-14) 

 Referatet fra mødet den 11. august ligger på hjemmesiden. Referatet blev godkendt i 

august efter høring og efterfølgende rettelser fra mødedeltagerne.   

Ad.2: Økonomi/medlemsstatus:  

Frank meddelte, at den øjeblikkelige kassebeholdning er på ca kr 71.600. Der er 

indkommet 95.180 kr i kontingentbetaling. Ud over et udestående med Poul Schou i 

forbindelse med opsætning af lysmaster på Vintermosevej forventes ikke større regninger 

for resten af året. Frank forventer at have årsresultatet klar til næste bestyrelsesmøde. 

Torben gennemgik medlemsstatus. Medlemstallet for 2014 er på 170. Tallet er indberettet 

til DTF. Det er især muligheden for familiekontingent, som er med til at stabilisere 

medlemstallet. Det har givet en del nye medlemmer, som har været begrænset aktive hen 

over sæsonen (se også referatet fra augustmødet). 

60+ medlemsskabet har til gengæld kun givet få nye medlemmer. 



 

Ad 3: Evaluering af udendørssæson - træning-turnering (juniorer/ seniorer/veteran/motion). 

Juniorer: 3 to-mandshold var tilmeldt turneringer.  

 U-16 blev ikke oprettet, hvilket betød at juniorpigerne blev tilmeldt U18, men heller 

ikke her blev det til kampe. Af de 3 tilmeldte hold trak det ene sig. 

 U-14 B-hold (piger) endte midt i rækken 

 U-18 drenge ligeledes midt i rækken 

Seniorer: 

 1.div rykkede ned i 2. division 

 2. div bliver hermed tvangsnedrykket til Fynsserien - skønt de sluttede midt i 

rækken 

 Fynsserie holdet tabte alle kampe og rykkede ned i serie 1 

Veteranholdet i serie 1 blev i rækken. 

Med hensyn til træningen overvejes det, om vi fra næste sæson kan give 

ungdomsspillerne mere træning. Yulia har trænet de bedste juniorer om onsdagen, men 

desværre stopper hun som træner grundet mangel på tid. 

Casper ønsker en model for træningen på plads tidligt inden sæsonstart. Måske skal vi 

have en model, hvor der betales ekstra for professionel træning til de bedste juniorer. 

Bestyrelsen søger efter emner til dette arbejde. 

Der er sket overbooking af baner til 1.-2.-holdets træning. Problemet blev rettet - lidt for 

sent. Bestyrelsen vil være opmærksom på, det ikke gentager sig. 

Johnny meddelte, at Maibrits og Johnnys tirsdagsaftner havde været en stor succes. Der 

var sjældent under 10 deltagende spillere. Johnny foreslog, at konceptet ændres til en 

klubaften for alle motionister i den kommende sæson. Maibrit og Johnny fortsætter gerne 

som tovholdere. 

Banerne: 

Med hensyn til banepasningen i 2014, var der ikke udbredt tilfredshed med indsatsen på 

Vintermosevej. Der var røster fremme om, at klubben må betale for pasning af banerne. 

Modellen med at arbejdet går på omgang mellem klubbens medlemmer - som på 

Rugaardsvej - er tilsyneladende ikke gangbar på Vintermosevej. 

Casper opfordrede Johnny til at udarbejde en liste over en evt. ”banepassers” opgaver. 



Johnny har udført et kæmpearbejde med at forbedre lysanlægget på Vintermosevej (2 

brugte master er sat op med nye lamper på bane 3 og 4). Han har desuden skiftet pærer og 

repareret på anlægget på Rugaardsvej. Her har han også monteret en fast lås på lågen til 

banerne.  

På begge anlæg har vi været udsatte for tyveri. På Vintermosevej er et bord-bænkesæt 

forsvundet og på Rugaardsvej er der taget et nyt cafebord og 4 - 5 stole med bløde hynder. 

Ib beder Ole ”halbestyrer” om at lukke for vandet og tømme haner or rør på 

Vintermosevej. Herefter rekvireres Ole Nielsen til at frostsikre i klubhuset.  

På Rugaardsvej er der lukket for vandet og frostsikret. 

Ad. Punkt 5: Indendørstennis:    

Ca 40 af klubbens medlemmer har booket baner i Marienlystcenteret. Torben udsender 

opkrævning til spillerne så snart, han får navnene på de enkelte spillere og kender prisen 

for den enkelte spillers baneleje. TPI overfører beløbet til Marienlyst, når alle har betalt.  

Ad 6. Eventuelt  

Såfremt ingen protesterer (inden en uge) holder bestyrelsen ”nytårsfrokost” med påhæng i 

januar. 

Ad 7. Data for nyt møde. 

Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag den 3. februar. Mødets kardinalpunkter vil være 

regnskab 2014, budget 2015, trænere for sæsonen 2015. 

  

Referent 

Kristian Svendsen 

 

 

   

 


