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Referat af bestyrelsesmøde torsdag 18.3 -2021 kl. 17.30-18.30 (afholdt virtuelt) 
Deltager: Peter, Per, Lene og Anders. Afbud: Liv, Lars og Katrine  
  
Dagsordenspunkter: 

1. Planlægningsmødet for 2021-sæsonen 

Besluttet at vi prøver at afholde planlægningsdag med deltagelse af udvalgsmedlemmerne, som vi 
kender det fra de tidligere, med sidste år som den enlige undtagelse pga corona. Tidspunkt 
besluttet til at være tirsdag d. 6/4 kl. 16-18.  

På mødet bliver der ikke som sædvanligt plads til, at udvalgene kan holde internt møde, inden det 
store fællesmøde, og få taget stilling til, hvornår de hver især ønsker deres aktiviteter lagt – dette 
skal udvalgene have på plads inden.  

Vi skal have følgende udvalg inviteret (i parentes står personen ansvarlig for at få indkaldt 
udvalget): Elite (Katrine), Fest (Lars), DAI og Tennis Øst (Lene), DTV-Veteran (Per), Juniorudvalg 
(Liv/Jens), Holdudvalg (Lene), Turneringsudvalget (Anders), Motionist (Lene).  

2. Opstart af baner, inkl. ”opstartsdag” 

Opstartsdag droppet pga. forsamlingsforbuddet stadig gælder for mere end 5 personer. 
Igangsætning af forberedelsen af banerne er udsat indtil nattefrosten er ophørt. 

3. Standerhejsning 

1. maj kl. 16 som annonceret i bladet og efterfølgende spisning for de der har tilmeldt sig. Kan 
selvfølgelig ændre sig, hvis forsamlingsforbuddet til den tid stadig gælder for ret få forsamlede.  

4. Status omlægning til RedPlus/HybridClay og belysning. 

Peter har tidligere efter sidste møde skrevet til os herom.  

Møde i kommunen i den kommende uge. Der er gode signaler fra politisk niveau. 

Belysning karambolere umiddelbart med fredningen af pladsen, så det kan godt være en 
længerevarende sag at få ændret på. 

Overvejelse om beslutning om, at lave redplus skal vendes med medlemmerne, hvis vi ikke kan 
holde generalforsamling, og kommunen efter mødet, melder tilbage, at ”så er det nu, hvis I vil 
have redplus-baner med vores støtte”. Anders undersøger om vi kan lave en survey, hvor vi få 
medlemmernes holdning til beslutning om at lave redplus på bane 9 og 10. 
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5. Status overdragelse af hallen 

Der har været gennemsyn af hallen med kommunen. Der blev lavet en længere list af forskellige 
små og store ting, som klubben skal udbedre inden. 

Vi kan se frem til en brugsaftale fra 1/1-2021, som forventes at gælde ca. 5 år. Vi kommer nok til at 
administrere hallen og alle dens tider. Og til gengæld herfor skulle betale driftsudgifterne. I 
forhandlingerne har vi lagt op til at vi får beslutningskompetencen til at udskifte underlag, så vi 
ikke skal tovtrække med kommunen om denne beslutning. Det betyder så også at vi hænger på 
udgiften. 

6. Status Sponsor tøj 

Katrine har snakket med Dorthe fra Coolsport, som gerne vil have en samlet bestillingsliste. 
Derudover, så har Katrine lavet en rundspørge til spillerne i forhold til, hvad de er mest 
interesseret i at få i forhold til tøj. Ideen er at få en mindre pakke, således vi forhåbentlig kan få 
det hele til tiden. På den måde vil der også være mere til eventuelle præmier henover sæsonen.  

7. Status holdtilmelding 

Der er tilmeldt de samme hold på elitesiden, som sidste år. Altså 3 damer og 3 herre hold i DTF 
regi. Lene har tilmeldt veteranholdene: Vi trækker 4.holdet (eller måske bliver 5.holdet) hos 
seniorerne. 40+ .2holdet ændret til 50+ eller+60-hold. 

8. Klubbladet april/maj-udgaven 

Dette dropper vi for i år, da sidste klubblad lige har været sendt ud. Så vi tager nyhedsbrev i 
stedet, når vi er på vej til at åbne sæsonen. 

9. Næste møde: aftales d. 6/4 i forlængelse af planlægningsmødet. 

/referent, Anders Dorph  


