
Referat - bestyrelsesmøde TPI-tennis 

torsdag den 27. februar 2014 

Til stede: Ib Grünfeld, Andy Boye, Frank Noer, Kenneth Aaskov, Johnny Schmidt og Kristian Svendsen.  
Desuden deltog Casper Sørensen og Torben Christensen (i egenskaber af aspiranter til bestyrelsesarbejde) 
Afbud: Maibritt Skipper 

 

Dagsorden: 

  

1. Godkendelse af referat fra sidst ( 16/1-14) 

  

2. Årsregnskab + budget 2014 

  

3. Endelig fastlæggelse af ny kontingent-struktur 

  

4. Arbejdsopgaver og opfyldelse af målsætninger - fortsættelse 

   ( så meget tiden tillader) 

  

5. Eventuelt 

  

6. Dato for nyt møde 
 

Ad. 1: Godkendelse af referat fra sidst ( 16/1-14) 

Referatet blev godkendt.  

Ad.2: Årsregnskab + budget 2014:  

Frank præsenterede årsregnskabet for 2013 - nu godkendt af revisor. Et par poster virker 

lidt uforklarlige: Under aktive er klubhuse værdisat til kr 8.000 ( efter renovering af 

klubhuset på Rugaardsvej til en pris på ca 470.000 kr) og under skyldige omkostninger  

beløbene på kr 102.000 (Odense kommune bane 3) samt et unavngivet beløb på kr 12.000.  

Frank præsenterede budgettet for 2014.  En større udgiftspost i 2014 forventes at blive 

etablering af forbedret lys på bane 3 og 4 på Vintermosevej. Efter tilsagn fra Dansk Tennis 

Fond om et tilskud på 15.000 kr til dette arbejde og en opskrivning af det forventede 

offentlige tilskud til 25.000 kr ender vi ud med et budgetunderskud på knap 16.000 kr for 

2014.   



En ”Dark Horse” i budget 2014 er kontingentet - som følge af forslag om ændrede 

kontingentsatser - herunder mulighed for familiekontingent. Det er svært at spå om 

effekten af de nye satser (se punkt 4), hvis de bliver gældende. 

 Ad punkt 3: Endelig fastlæggelse af ny kontingentstruktur 

Bestyrelsen fastholdt efter nogen debat - især som følge af usikkerheden ved effekten af 

familiekontingent, at fremlægge nedenstående forslag til ny kontingentstruktur på 

generalforsamlingen 

Forslag til nye kontingentsatser for sæsonen 2014: 

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. Det tidligere reducerede 

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

Desuden indføres et elitegebyr på kr 500 for divisionsspillere, som deltager i træningen, 

for sæsonen 2014 

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

registreres med personlige medlemsnumre.  

Ad punkt 4: Arbejdsopgaver og opfyldelse af målsætning - fortsættelse: 

Desværre havde kun Maibritt lavet forberedt sig på dette punkt - og hun var fraværende. 

Der var dog udbredt enighed om behovet for en forbedret struktur på arbejdsopgaverne i 

klubben.  

Det blev i stedet til en debat om bl a  

 træningssituationen for nybegyndere, ungdomsafdelingen og eliten 

Kenneth meddelte, at Arno er klar til at fortsætte træning af 1. og 2. holdet. Caper 

og Torben pointerede behovet for op til 6 trænere pr gang ved juniortræningen og 

at der mangler modne tennisspillere som trænere til en pæn, stor gruppe spillere, 

som er klar til at rykke deres bundniveau. Kenneth vil gerne give noget tilbage til 



klubben i form af frivilligt træningsarbejde (gerne for de bedste juniorspillere). Han 

agter at deltage i trænerkursus i efteråret 2014.  

 problemet med baneklargøring og banepasning på Vintermosevej i 2013. Johnny 

med flere mener problemet skal tages op på spillermøder inden sæsonstart. 

Baneklargøring skal gøres til en festlig og social dag, som det tidligere er set og 

sket. 

Ad punkt 5: Eventuelt: Frank forhører sig hos fa Poul Schou om de vil sponsorere et 

par løft af lysmasterne til bane 3 og 4. 

Ib forsøger at få Morten Herman til at deltage i mødet med FTU og Odense-klubberne 

om holdturneringen 2014. Mødet afholdes hos Stjernen onsdag den 5. marts kl. 19. 

Andy og Torben tager en snak under 4 øjne om sekretærens rutiner og arbejdsopgaver 

 

Ad. Punkt 6: Nyt møde:  Tirsdag den 18. marts kl. 18.30. Mødet vil omhandle 

arbejdsopgaver og opfyldelse af målsætning samt fastlæggelse af den nye sæsons 

praktiske opgaver. 

 

Referent 

Kristian Svendsen 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


