
Referat - bestyrelsesmøde TPI-tennis

torsdag den 28. november 2013

Til stede: Ib Grünfeld, Maibritt Skipper, Andy Boye, Frank Noer, Johnny Schmidt og Kristian Svendsen. 
Under punkt 1 deltog desuden Lene Haselbach. 
Afbud: Kenneth Aaskov

Dagsorden:
1. Voksen/motionstræning formiddage/forslag fra Lene Haselbach
    (indhold, tovholder, instruktion)
 
2. Godkendelse af referat fra sidst ( 3/10-13 )
 
3. Økonomi/medlemsstatus
 
4. Klubhus Rugaardsvej - status.
 
5. Indendørssæson/minitennis.
 
6. Visioner - afrunding og hvad gør vi nu ?.
 
7. Nytårsstævne søndag d. 5/1-14
 
8. Eventuelt
 
    - julefrokost ?
 
9. Dato for nyt møde

Ad punkt 1.  Voksen/motionstræning formiddage/forslag fra Lene Haselbach
    (indhold, tovholder, instruktion)  Lene Haselbach fremlagde et eksemplarisk eksempel på 
motions- og social tennis for  ”det grå guld” eller dem, som har tid, alder og lyst til at 
spille om formiddagen hvor der altid er ledige baner - til et reduceret kontingent. Lene er 
kommet til TPI fra Åbenrå Tennisklub, hvor konceptet kører med stor succes under navnet 
”De Grå Pantere”.  I  Åbenrå  mødes spillerne 2 gange om ugen - til tennis med indlagt 
formiddagskaffepause  (mandage og onsdage).  Lene vil meget gerne være med til at 
søsætte ideen i TPI - med hjælp og opbakning fra andre. Bestyrelsen var særdeles positiv 
over for initiativet. Det vil indgå i planerne for den kommende sæson.   Ib vil spørge Lars 
Halbye, om han vil være med som tovholder og instruktør på projektet. For at fremme 
tilbuddet bør det annonceres i Lokalavisen og måske Ugeavisen.  Forslaget vil indgå på 
næste bestyrelsesmøde, hvor kontingentsatserne for den kommende sæson også vil blive 
diskuteret.



Under punktet diskuteredes endvidere behovet for yderligere tiltag for at give 
medlemmerne muligheder for at møde nye ansigter. En mulighed er at afholde et antal 
fidusturneringer i løbet af sæsonen.  

Ad punkt 2. Godkendelse af referat fra sidst ( 3/10-13 )   
Referaterat fra sidste møde den 3. oktober blev godkendt.

Ad punkt 3:  Økonomi/medlemsstatus   Frank meddelte, at renoveringsudgifterne for 
klubhuset på Rugaardsvej er betalt.  Odense Kommunes Fritidsafdeling godkendte vores 
regnskab for byggeriet, og vi kunne dermed disponere fuldt ud over de bevilgede 320.000 
kr.  Efter betalingen af byggeriet er kassebeholdningen på knap 81.000 kr. 

Medlemstallet ender på ca  170  incl frikontingenter.  Der var enighed om at slette passive 
frikontingenter fra medlemslisten fremover, hvilket også vil lette sekretærens arbejde i 
forbindelse med en evt. medlemskontrol, som vi netop har deltaget i. 

Ad punkt 4. Klubhus Rugaardsvej(status):   Byggeriet er afleveret og godkendt. Kristian 
meddelte, at frivillige medlemmer har bidraget med ca  200 arbejdstimer på 
færdiggørelsen af huset  ( maling, tømmerarbejde, flisebelægning, stakit, skærver omkring 
huset mm) - et bidrag som medvirkede til udløsning af det fulde tilskud på 320.00 kr fra 
Odense Kommunes 2:1 pulje. Der mangler stadig nogle småting, som får lov at overvintre. 
Der anskaffes 2 nye bord/bænkesæt,  cafe’borde  og stole, Lågen til banerne bør renoveres - 
og påmonteres fast lås som lågerne på Vintermosevej - her kan Johnny evt hjælpe med 
ekspertise og praktisk arbejde . To af lamperne til banerne er ude af drift. 

Kristian undersøger, om vi kan få Odense Kommune til at sætte skilte op (gerne med TPI-
logo) på hhv Rugaardsvej og Paarupvej. 

Ad punkt 5. Indendørstennis/minitennis:  Minitennis: Ib meddelte,  at der deltager 12-14 børn 
og  unge  og 4-6 voksne i minitennis om søndagen. 

Indendørstennis: Førsteholdet deltager med et hold i Jylland-Fyn (indendørsturnering 1. 
div?). Holdet fører  rækken.

Ad punkt 6. Visioner-afrunding og hvad gør vi nu? Det finpudsede udkast til klubbens 
strategiske fundament (målsætning og visioner) blev godkendt. Næste skridt er at fremme 
projektet. Punktet udløste en del debat, idet der er forskellig opfattelse af forventninger til 
medlemmernes bidrag i forhold til de mange praktiske arbejdsopgaver, der er i klubben. 
De store knaster i den forbindelse er baneklargøring, vedligeholdelse og pasning af baner 
samt træningsopgaverne. Der var enighed om, at der skal tages hul på at gennemføre 



punkterne i målsætningen. Kristian rundsender et foreløbigt og aldeles ufærdigt udkast 
over årets arbejdsopgaver (- og ansvarsområder) til den øvrige bestyrelse. 

Ad punkt  7. Nytårsstævne:   Maibritt foreslog, at indskrivning og betaling til 
minitennisstævnet 5. jan skulle kunne ske  ved fremmøde den sidste ½ time før start. 
Maibritt sender invitation ud til alle medlemmer med det nye bookingssystem. Stævnet 
forventes at slutte med tilbud om fælles spisning i cafeteriet. 

Ad punkt 8. Eventuelt  - julefrokost ?   
Johnny indhenter tilbud på 4 lamper med montering på de indkøbte standere til 
forbedring af belysningen på Vintermosevej.  Kristian vil herefter søge fondsmidler til 
støtte for projektet.  

Indkaldelse til generalforsamling skal meddeles TPI-nyt senest 12. januar 2014. 
Generalforsamlingen bliver torsdag den 6. marts.

Bestyrelsen bevilgede sig selv julefrokost med ledsager torsdag den 19. december  kl.  19.  
Frank bestiller bord et listigt sted.

Ad punkt 9. Dato for nyt møde
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til torsdag den 16. januar 2014.  Mødet vil være 
centreret om 

 arbejdsopgaver og opfyldelse af målsætning i fortsættelse af dette mødets punkt 6

 regnskab og budget 

 fastlæggelse af kontingent

 Nye aktivitetstiltag  (”Grå pantere”; fidusturneringer; klubmesterskaber…) 

Referent 

Kristian Svendsen


