
Referat - bestyrelsesmøde TPI-tennis 

torsdag den 16. januar 2014 

Til stede: Ib Grünfeld, Kenneth Aaskov, Maibritt Skipper, Frank Noer, Kristian Svendsen 
Afbud: Andy Boye 
 
Dagsorden: 
  

1. Godkendelse af referat fra sidst (28/11-13) 
  

2. Økonomi - budget for 2014 

  

3. Fastlæggelse af kontingent (skal med som punkt på Generalforsamlingen) 
  

4. Arbejdsopgaver og opfyldelse af målsætninger - fortsættelse. 
  

5. Evaluering af minitennisstævne 5.1.14. 
  

6. Eventuelt 
  

7. Dato for nyt møde  

 

Meddelser:  Ib meddelte, at Lars Halbye har sagt ja til være leder og træningshjælp for et 

kommende tilbud om formiddagstennis for 60+ gruppen (”De lyserøde Pantere”).  

Kristian meddelte, at han har søgt flere fonde ( Fionia Fonden, Energi Fyns Almene Fond 

og Dansk Tennis Fond) om tilskud til  forbedring af lysanlægget på Vintermosevej. 

Kenneth meddelte, at klubben i øjeblikket ikke kan stille med et 1.div damehold i den 

kommende sæson - pga lykkelige omstændigheder. Han arbejder på en mulig løsning. 

 

Ad 1: Godkendelse af referat: 

Referatet fra mødet 28. nov 2013 blev godkendt 

Ad 2: Økonomi - budget for 2014 

Det endelige regnskab for 2013 var endnu ikke klar. Frank fremlagde forslag til budget for 

2014. De enkelte poster blev diskuteret og gennemgået.  Vi må indstille os på faldende 

sponsorindtægter og øgede udgifter til turneringsholdene. En usikker post er 

kontingentet, idet der på generalforsamlingen vil blive foreslået lidt ændrede 

kontingentsatser (se punkt 3: Fastlæggelse af kontingent). 

På budgettet for 2014 vil desuden blive afsat et ekstra stort beløb til vedligeholdelse af 

baner, hvor den store post er forbedring af lysanlægget på Vintermosevej. Det betyder, at 

klubben opererer med et budgetunderskud på knap 40.000 kr for 2014. Dette kan 

forhåbentlig nedbringes - med et positivt tilsagn fra en af de søgte fonde. 



 

Ad 3:  Fastlæggelse af kontingent : 

Bestyrelsen vedtog at indføre et elitegebyr for divisionsspillere, som deltager i træningen, 

på kr 500 for sæsonen 2014. Det skal ses i lyset af øgede udgifter til turneringsholdene og 

faldende sponsorindtægter.  

Bestyrelsen enedes om at fremsætte forslag om følgende 4 kontingentsatser for den 

kommende sæson: 

Seniorspillere………………………………………………....  kr  985 

Juniorer (spillere, som ikke er fyldt 18 år 1. maj 2014)…… kr 500 

*)  60+ - spillere med begrænsning på spilletidspunkt ……kr 425 

**) Familiekontingent………………………………………...kr 1450 

Der indføres hermed 2 nye satser for 60+ og et familiekontingent. Desuden falder 

reduceret kontingent for ungseniorer (18-25 år) bort. 

*) Kravene for at være 60+ medlem, er at man kun må spille på hverdage ind til kl 14, og at 

man skal være fyldt 60 år inden 1. maj 2014. For denne gruppe afsættes 2 ugentlige 

spilletider på Vintermosevej, hvor vi forventer, at Lene Haselbach og Lars Halbye (2 x LH)  

vil være indpiskere og praktiske grise. 

**) For at få familiekontingent, skal alle spillere i ”familien” have samme postadresse og 

registreres med personlige medlemsnumre. (PS: her mangler vi at få godkendelse fra 

sekretæren Andy). 

Ad 4:  Arbejdsopgaver og opfyldelse af målsætninger - fortsættelse. 

Punktet blev udsat til næste møde 

Ad 5: Evaluering af minitennisstævne 5.1.14 

Maibritt meddelte, at der deltog ca 30 spillere, hvilket er færre end tidligere år. Og så 

savnede hun opbakning og hjælp til arbejdet med- og under stævnet fra den øvrige 

bestyrelse. Problemet vil blive taget op senere, når vi skal diskutere arbejdsopgaver og 

opfyldelse af målsætninger. 

 



Ad 6:  Eventuelt 

Kenneth nævnte, at klubben kunne yde service for ”sommerferie-gæster”, som ønsker 

træning mod et mindre vederlag.  

Af hensyn til offentlige tilskud bør frikontingenter erstattes af betaling af et symbolsk 

beløb - f. eks 100 kr/sæson. Problemet diskuteres med Andy 

Ad 7: Nyt møde 

Der afholdes nyt møde torsdag den 27. februar kl. 18.30.  

På mødet vil vi blandt andet se på det endelige budget og regnskabet, det manglende 

punkt 4, forberedelse af generalforsamlingen den 6. marts og den kommende sæson. 

  

 

Referent  

 

Kristian Svendsen  

 

 

 

 

 


