
 

Referat - bestyrelsesmøde TPI-tennis 

torsdag den 3. oktober 2013 

Til stede: Ib Grünfeld, Maibritt Skipper, Andy Boye, Kenneth Aaskov, Johnny Schmidt  og  Kristian Svendsen  
Afbud: Frank Noer 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra 14.08  
2. Økonomi /medlemsstatus  
3. Status på udendørssæsonen (træning og turnering) 
4. Klubhus Rugaardsvej - status 
5. Indendørssæson/minitennis 
6. Visioner 
7. Eventuelt 
8. Dato for nyt møde 

 

 

Ad punkt 1. Referatet  fra 14.08 2013 blev godkendt med enkelte rettelser:  

 Pkt1 ..datoen var den 14. august 

 Pkt 3: ca 50 spillere , der spiller jævnligt på Rugaardsvej 

 Pkt 8: …4 nye lamper til Vintermosevej 

Ad punkt 2. Økonomi /medlemsstatus: Andy gennemgik statistik for medlemstal, bookinger 

mm. Medlemstallet ender på 166 medlemmer (incl frikontingenter) for 2013 - en stigning 

på ca 20 siden augustmødet - men en tilbagegang i forhold til 2012.  

TPI er udtaget til kontrol af medlemsadministrationen. Andy administrerer sagen.    

Pga afbud fra kasserer Frank Noer blev status på økonomien udsat 

Ad punkt 3. Status på udendørssæsonen: Fra næste sæson sker en omstrukturering af 

divisions-inddelingen under DTF. Begge TPI’s førstehold (dame- og herrehold) har sikret 

sig oprykning til 1. division fra næste sæson. Det gav 2. holdet (herrer) muligheden for 

oprykning til 2. division. Oprykningskampen mod Esbjerg blev vundet med mindst mulig 

margin (match-tiebreak) efter 3-3 i den ordinære kamp. TPI har dermed 2 1. divisionshold 

(dame og herre) og et 2. divisionshold (herre) fra næste sæson.  

3. holdet blev nr 2 i serie 1 og kan muligvis tilmeldes Fynsserien næste år 



Veteranholdet sluttede igen midt i rækken i serie 1. Det overvejes, om vi i næste sæson kan 

stille med 2 veteranhold - afhængig af turneringstilbud ( veteranhold + golden age?). 

Juniorerne har ikke deltaget i holdturneringen i 2013, men enkelte spiller har deltaget i 

stævner.  

Med hensyn til træningen udtrykte Kenneth stor tilfredshed med Arno Pedersen som 

førsteholdstræner. Han er god til at aktivere spillerne gennem øvelser, at rette enkle fejl,  

og han er en solid indpisker.  Det diskuteredes, om vi fra næste sæson kan tilbyde 3. 

holdet en form for træning med hjælp fra skiftende 1. holdsspillere. 

Maibritt meddelte, at juniorerne har haft træning om mandagen - med deltagelse af ca 14 - 

20 spillere pr gang. Desuden har der været ekstratræning for de bedste om torsdagen. 

Emma og Julie har deltaget i trænerkursus. Klubben har igen fået en henvendelse fra 

Pårup Skolefritidsordning om hjælp til nogle tennisspil for eleverne. Vi svarer, at de er 

meget velkomne til at deltage i prøvetræning på mandage. 

Ad punkt 4. Klubhus Rugaardsvej(status:  Kristian meddelte at huset er taget i brug. 

Færdiggørelsen er overtaget af klubben som frivilligt arbejde (dog vil Odense 

Bygningsrenovering lægge fliser foran hus og baner).  Frivillig(e) har monteret belysning, 

inventar, dele af beklædning, terasse og meget mere. Der mangler lidt tømmerarbejde, 

malerarbejde samt perlegrus omkring huset.  Klubbens eget arbejdsbidrag indregnes 

positivt i økonomien i  udløsningen af 2:1 tilskuddet fra Odense Kommunes 

Fritidsafdeling (100 kr/time), så klubbens udgift til renoveringen forventes at kunne klares 

nogenlunde indenfor budgettet  

Kristian fik til opgave at fortsætte nødvendige indkøb til færdiggørelsen. 

Kristian meddelte, at 2 af 12 lamper til banebelysningen er sprunget/ ”i udu”.  

Ad punkt 5. Indendørstennis/minitennis: Minitennis starter op søndag den 6. oktober og 

fortsætter til ca 30 marts. Det foregår i hallen søndage kl 14 - 16. Børnene spiller kl 14 - 15 

og øvrigekl 15 - 16. Hallen er lejet til nytårsstævne søndag den 5. januar 2014, hvor 

programmet forventes at blive som sidste gang - dvs intern stævne med efterfølgende 

spisning i cafeteriet.  

Ad punkt 6. Visioner: En debat om en endelig udgave af klubbens visioner/strategiske 

fundament drejede sig især om forventninger til medlemmerne bidrag til arbejdet i 

klubben. Kristian skriver det endelige formulering.  



 

Ad punkt  7. Eventuelt:  Maibritt meddelte, at hun overvejer at stoppe som juniorleder.  

Casper og Kenneth vil arbejde på at få afholdt klubmesterskaber over en weekend i starten 

af august 2014.   

Johnny tager sig af opsyn med frostsikring på Vintermosevej (klubhus og baner) - i 

samarbejde med Ole Nielsen og  halinspektør Ole V Nielsen.   

Næste møde (november) vil bl a indeholde struktur på fordeling af arbejdsopgaver og 

ansvarsområder samt minitennisstævnet i januar. Der afholdes bestyrelsesmøde om 

budgettet i slutningen af januar. 

 

Ad punkt 8. Dato for nyt møde: Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag den 28. november kl. 

18.30 

 

 

Referent  

 

Kristian Svendsen 

 

 

 

 

 

 

 


