
 

Referat - bestyrelsesmøde TPI-tennis 

torsdag den 21. marts 2013 

Til stede: Ib Grünfeld, Maibritt Skipper,Andy Boye og  Kristian Svendsen  
Afbud: Kenneth Aaskov og Frank Noer 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra sidst ( 31/1 + 7/3 GF ) 
2. Henvendelse fra Ib Hansen vedrørende reservation af baner  
3. Baneklargøring/sæsonstart (åbent hus) 
4. Træningsdage/tidspunkter/trænere 
5. Turneringshold 
6. Status klubhus Rugårdsvej 
7. Visioner/fremtid. Eventuelt 
8. Dato for nyt møde 

 

Meddelelser: 

1. Referater fra 31.1.13 samt generalforsamlingen 7.3.13 blev godkendt 

2. Henvendelse fra Ib Hansen vedrørende reservation af baner: Ib G meddeler Ib Hansen, at 

gældende regler for reservation af baner må overholdes. Alt andet vil betyde en 

undergravning af reservationsmoralen.   

3. Baneklargøring/ sæsonstart (åbent hus): Ib har bestilt grus til levering inden påske. 

Vintervejrets frost og sne forsinker baneklargøringen til efter påske. Vi forventer at kunne 

lave arbejdet i løbet af weekenderne 6.-7. april og 13.-14. april og opfordrer Johnny og 

Kenneth til at være tovholdere på Vintermosevej. Kristian tager sig af Rugaardsvej. Vi 

forventer at kunne spille i slutningen af april måned. 

Der afholdes åbent hus - standerhejsning på Vintermosevej Lørdag den 4. maj i forbindelse 

med den landsdækkende kampagne: Tennissportens dag. Ib sørger for opdatering af  

hjemmesiden med hensyn til baneklargøring og sæsonstart. 

Der indkøbes 2  nye blomsterkrukker til Vintermosevej.  

Andy sender mail ud til nuværende og potentielle medlemmer med meddelelse om 

sæsonstart, kontingentindbetaling (frist 1.maj) mm.  

Andy demonstrerede det nye administrationsprogram med indbygget mailsystem, 

medlemsadministration, bookingsystem og bogholderisystem.   



4. Træningsdage/tidspunkter/trænere: Træningstiderne bliver de samme som i 2012.  

Mandage og torsdage: Juniorer fra kl 17 - 19 efterfulgt af seniortræning kl 19 - 20.30 

Vi mangler træner/trænere både til seniorer og juniorer.  Maibritt stopper som træner men 

fortsætter som træningskoordinator for juniorerne. Lene Borup og Yulia Tinyakova  har 

lovet at være juniortrænere, og vi håber Torben Christiansen og Casper Hvenegaard i 

lighed med sidste sæson vil bidrage i den udstrækning arbejde og familie tillader det. 

Maibritt spørger Lars Halbye, om han har mulighed for at give et nap med.  Måske kan et 

par af de ældste juniorer (Julie og Troels) også indgå.  

På seniorsiden har vi fået negative tilbagemeldinger på flere henvendelser om 

trænerjobbet. Kenneth arbejder fortsat på sagen. 

4. Turneringshold: Til den kommende sæson forventer vi at have følgende hold: 

2. divisions dame, 3.division herre, Fynsserie herre, serie 1 herrer samt et veteranhold. På 

juniorsiden må vi vente med holddannelsen, til vi kender spillergrundlaget. 

5. Status klubhus Rugaardsvej: Kristian meddelte, at vi har nu fået overslag fra Henning 

Storm (Odense Kommunes Bygningsrenovering) på elektrikerarbejde (kr 25.500 excl 

moms) samt kloak og vvs (kr 29.000 excl moms). Byggeriet forventes med tilbuddet fra 

Bygningsrenoveringen at kunne gennemføres for kr 350. 000 (excl moms) for 

”nøglefærdigt hus”.  

Økonomisk er vi endnu ikke ”i hus” men vi nærmer os. Kenneth har fået tilsagn fra 

Michal (Nykredit) om et  sponsorbidrag på kr. 5000 til byggeriet (værdi 15 000 kr pga 

Odense Kommunes fritidsafdelings tilsagn om kr 320.000 i 2:1 tilskud). Maibritt og 

Kenneth forhandler i øjeblikket med Sport Direct om at blive sponsor for klubben mod at 

blive leverandør af bolde mm. Kristian har søgt Dansk Tennis Fond om 20.000 kr. 

Kristian fik tilladelse til at lade arbejdet gå i gang. Henning Storm forventer, at 

nedbrydning af det gamle hus og støbning af sokkel kan begynde medio april. 

6. Visioner/fremtid: Indsparkene fra Ib og Kristian om målsætning for TPI-tennis blev kort 

diskuteret. Ib pointerede, at nul-tolerence for mobning bør indgå. Vi afventer (stadig) 

Kenneths overvejelser på forslagene. 

 



7. Eventuelt: Arbejde og evt tilbud på forbedret belysning på Vintermosevej blev nævnt. 

Det årlige TPI loppemarked afholdes 21. april.  Ib og Kristian overtager (forsøgsvis) 

udlevering af nøgler til baner og klubhuse på hhv Vintermosevej og Rugaardsvej. Det 

betyder en forenkling i indmeldelsesproceduren med det nye administrationssystem.   

8. Næste møde: Ib indkalder til nyt møde i starten af juni. 

Referent  

Kristian 

 

 

 

 

 

 

 


