
Referat - bestyrelsesmøde TPI-tennis 

Tirsdag den 18. marts 2014 

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

 

Dagsorden: 

 1. Godkendelse af referat fra sidst (GF 6/3-14) 

  

2. Endelig fastlæggelse af ny kontingent-struktur ( incl. frikontinget) 
  

3. Baneklargøring/sæsonstart 
 
4. Træningsdage/tidspunkter (obs Rugaardsvej)/trænere 
 
5. Turneringshold DTF/FTU 

  
  
6. Eventuelt 
  

7. Dato for nyt møde 
  

Ad. 1: Godkendelse af referat fra sidst (GF 6/3-14 

Referatet fra mødet bestyrelsesmødet 27.februar var på forhånd godkendt - med enkelte 

korrektioner efter rundsending pr mail. Referat fra generalforsamling afventer 

godkendelse.  

Ad.2:  Endelig fastlæggelse af ny kontingent-struktur ( incl. frikontinget) 

Ifølge reglerne kan der ydes frikontingent til medlemmer, som yder et arbejde for klubben 

uden det går ud over et evt tilskud fra kommunen. Frikontingentet bevares derfor for 

medlemmer, som opfylder dette krav.  

Bestyrelsens forslag fra generalforsamlingen om at indføre et ”familiekontingent” på 1450 

kr fastholdtes. For at opnå familiekontingent, skal medlemmerne have samme postadresse 

og registreres med personlige medlemsnumre.  

Bestyrelsen vedtog at indføre et elitekontingent på 500 kr for licensspillere for sæsonen 

2014. Det ekstra kontingent skal ses i lyset af meget begrænsede sponsorindtægter og 

udgiften i øvrigt ved at have licensspillere under DTF (tilmelding til DTFs holdturnering, 

bolde, licens, holdkampe, træningsbolde og forplejning).  



For sæsonen 2014 indføres endvidere muligheden for et 60+ medlemskab for medlemmer, 

der er fyldt 60 år inden 1. maj 2014. For at opnå den lave sats må man til gengæld kunne 

benytte banerne på hverdage ind til kl. 12.30.  Dette nye tiltag er især rettet mod nye 

medlemmer, som har lyst til social tennis i formiddagstimerne. Der vil blive tilbudt 

instruktion og træning af Lene Haselbach og Lars Halbye på Vintermosevej en fast 

ugedag. Det er bestyrelsens håb, at dette nye tiltag, vil kunne trække nye medlemmer til 

klubben på tidspunkter, hvor der traditionelt er meget lidt pres på banekapaciteten. 

Kontingentsatserne for sæsonen 2014 er således:  

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

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

60+ - spillere med begrænsning på spilletidspunkter …………     kr 425 

Familiekontingent………………………………………..................    kr 1450 

Herudover betaler elitespillere (med licens) et elitekontingent på kr 500 

 

Under dette punkt diskuteredes endvidere annonceringen af klubbens tilbud. Der forelå 2 

scenarier: en postomdelt flyer (den dyrere løsning) eller 2 x annoncering i Lokalavisen 

Nordvest (favørpris 3000 kr). Casper kontakter Thomas Sønderskov vedrørende 

opsætning af flyer.  

 Ad 3:  Baneklargøring / sæsonstart. 

Ib har bestilt grus til levering i uge 12.  

Arbejdet med forbedring af lysanlægget på bane 3 og 4 sættes i gang. Johnny indkalder til 

udgravning af huller til lysmaster og bestiller el-arbejdet udført af Bjerne Jensen A/S. 

Casper kan evt levere graveredskaber (pælebor). Frank Noer har fået løftearbejdet af 

masterne sponsoreret af fa Poul Schou. Vi skal blot give en klarmelding.  

Kenneth inviterer seniorholdene til det grove arbejde med fjernelse af blade i 

dagene/aftenerne inden den egentlige baneklargøring på Vintermosevej lørdag den 12. 

april og søndag den 13. april. Eventuelt resterende arbejde forventes at kunne færdiggøres 

i påsken.  

Kristian indkalder til klargøring af banerne på Rugaardsvej.  Der arbejdes på 

baneklargøring med start fredag den 28. marts. 

 



Ad 4:Træningsdage/tidspunkter…. 

1. og 2. holdet træner på 4 baner mandage og torsdage kl 19 - 21.  Arno Pedersen har sagt 

ja til at fortsætte som træner.   

3. holdet træner på bane 3 og 4 tirsdage kl 18.30 - 20.00.  

Juniortræningen forventes at fortsætte som sidste år med de yngste mandage kl 17-18 og 

de store mandage og torsdage kl 18 -19. Klubbens få ynglingespillere tilbydes at deltage 

sammen med de store juniorer eller evt sammen med 3. holdet om tirsdagen. 

Der arbejdes med at skaffe trænere til juniorerne - specielt de bedste. Det er et problem at 

holde alle i gang. 

Der etableres voksenintroduktion / begyndertræning et antal lørdage i løbet af sæsonen 

med minimum 2 lørdage i maj/juni. Desuden indføres ”drop-in” tennis med tilmelding et 

antal gange i løbet i løbet af året. 

Der indføres elektronisk booking på Rugaardsvej. Et flertal af bestyrelsen vedtog at følge 

Ib Hansens fremsatte ønske fra generalforsamlingen om samme starttidspunkter for begge 

baner på Rugaardsvej. 

Ad 5. Turneringshold DTF/FTU: 

Holdene skal først tilmeldes i slutningen af april. Ib følger op på tilmeldinger. 

Ad 6: Eventuelt 

Johnny nævnte muligheden for et samarbejde med Pårup skole i forbindelse med den nye 

skolereforms ikrafttræden fra august 2014. 

Ad 7: Nyt møde 

Der blev ikke aftalt en ny mødedato. 

 

Referent  

 

Kristian Svendsen 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


