
Referat bestyrelsesmøde i TPI-tennis                              

tirsdag den 3. februar 2015 

Tilstede: Ib G; Casper; Torben; Frank og Kristian 

Fraværende: Kenneth (- og Johnny (suppleant)) 

Referent: Kristian 

 

Dagsorden: 

  

1. Godkendelse af referat fra sidst ( 13/11-14) 

  

2. Årsregnskab 2014/ budget 2015 

  

3. Generalforsamling - ( tirsdag d. 10. marts :  på valg er: Ib, Kristian, Kenneth ) 

  

4. Eventuelt 

  

5. Dato for nyt møde 

 

 

Ad 1: Godkendelse af referat fra sidst ( 13/11-14) 

 

Referatet fra mødet den 13. november 2014 blev godkendt kort efter mødet og herefter lagt 

på hjemmesiden. 

 

Ad 2: Årsregnskab 2014/ budget 2015 

Frank fremlagde det foreløbige - og endnu ikke reviderede og godkendte årsregnskab for 

2014.  Det viser et underskud på ca kr 14.500 mod et budgetteret underskud på 8.700 kr. 

Dette underskud er fremkommet af 2 årsager:  

 Faldende kontingentindtægter for sæsonen 2014 (101.700 kr mod budgetteret 

120.000 kr) 

 Ekstra udgifter i forbindelse med opsætning af lysanlæg på Vintermosevej og 

reparation af lysanlæg på Rugaardsvej. Denne ekstraudgift reduceredes dog af 

tilskud på kr 15.000 fra Dansk Tennis Fond. 

 Offentlige tilskud til idrætsklubber faldt i 2014 

 



På baggrund af det foreløbige regnskab for 2014 fremlagde Frank et budgetforslag for 

2015, som blev kritisk gennemgået. Efter 3 år med underskud, vil bestyrelsen sigte efter 

balance i regnskabet for 2015.  

En række poster i det foreløbige budgetforslag blev justeret. Herunder kan bl a nævnes 

udgifter til licens for divisionsspillere, porto, klubtøj og bolde. Det endelige 

budgetforslag bliver fremlagt på generalforsamlingen. 

Bestyrelsen vil foreslå uændrede medlemsformer og kontingentsatser for sæsonen 

2015. 

 

 

Ad 3: Generalforsamling - ( tirsdag d. 10. marts :  på valg er: Ib, Kristian, Kenneth ) 

 

Ib sørger for, at indkaldelsen til generalforsamlingen bliver annonceret i TPI-nyt og på 

hjemmesiden.  

Kristian meddelte, at han ikke genopstiller til bestyrelsen. Ib er villig til genvalg. Ib taget 

kontakt til Kenneth for at høre om han genopstiller.  

 

Ad 4: Eventuelt 

En lang række punkter blev drøftet undervejs på mødet. Her følger et lille uddrag: 

 Trænersituationen for sæsonen 2015 og diskussion af ekstra træning for de bedste 

juniorer. Ib og Casper arbejder på sagen. 

 Diskussion om gentagelse af trykning og omdeling af reklametryksag (flyer i A5-

format) for medlemskab af TPI-tennis. Vi forventer, at klubbens egne medlemmer 

tager en tørn med omdelingen 

 Annoncering for sæsonopstart med standerhejsning på tennissportens dag den  2. 

maj. Ib sørger for annonce i ugeavisen. 

 Kristian tager et år mere som tovholder for banepasning og vedligeholdelse på 

Rugaardsvej 

 

 

Ad 5:  Dato for nyt møde 

Næste møde for den nye bestyrelse bliver i ugen efter generalforsamlingen - tirsdag den 

17. marts kl 18.30 

 

  

  

 


