
Bestyrelsesmøde 30.08.22 
 

Deltagere: Steen Errebo, Kim Mikkelsen, Kristine Gjedde, Jens Andersen, John Brander & HC Hartmann-
Nielsen. 

Afbud: Knud Mikkelsen & Winnie Hartmann-Nielsen 

 

PUNKT 1: VELKOMMEN & SIDEN SIDST  

a. De sørgelige nyheder omhandlende Bodil Mikkelsens alt for tidlige bortgang resulterede i, at vi traf 
beslutning om tilskud på 500,- til Dansk Flygtningehjælp i hendes navn (efter ønske) som indikation 
for vores store medfølelse og anerkendelse af Knud og Bodils engagement i klubben. 

b. I juli og August måned er der tilgang af medlemmer på såvel Tennis, som Padel. Modregnet nogle 
udmeldelser er netto tilgangen af medlemmer 22, hvor af 8 er under 26 år (36,36%). 

c. HC´s Facebook konto blev primo juli hacket og deaktiveret, hvilket medførte dels manglende 
adgang til klubbens Facebook konto og misbrug af annoncekontoen. I alt blev der oprettet 
annoncer for 3 x 1600 kroner inden banken lukkede klubbens tilknyttede Mastercard. Efter 
indsigelser er samtlige penge blevet godskrevet klubbens kort og nyt udstedt. 

d. Sommeren bød desværre også på fejl i booking systemet omkring leje af såvel padel, som 
tennisbaner hvilket medførte stor telefonisk aktivitet. Jens fik rettet fejlene i samarbejde med 
ForeningLet og dette fungerer fra primo August korrekt. 

PUNKT 2: STATUS ØKONOMI 

Jens gennemgik status på klubbens og padel samarbejdets økonomi. For begge er det gældende at der er 
plads til forbedringer. 

Usikkerheden omkring kommende forbrugsafgifter og til dato manglende sponsorindtægter begge steder, 
samt et estimat på færre kontingent indtægter på padel gør, at bestyrelsen ser på en øget arbejdsbyrde for, 
at sikre 0 resultater begge steder.  

En øget indsats på sponsor området er aftalt med forestående møde – ligesom en drøftelse af priser på 
faste banetimer indendørs (regulering) og priser for træning skal gennemgås. HC & Kim gennemgår disse 
punkter på et møde tirsdag i næste uge. 

På positiv siden er tilskuddet fra kommunen med Lars Aages store assistance blevet reguleret op for tilskud 
i det forgangne år – ligesom de udbetalte tilskud her i august måned er højere end budgetteret. 

PUNKT 3: INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Klubben har modtaget positivt tilsagn omkring revisor rollen fra 2 medlemmer og vi indkalder derfor 
hurtigst muligt til Ekstraordinær Generalforsamling med det ene punkt at vælge disse. Datoen bliver søndag 
d. 18/09, klokken 09:30. 

PUNKT 4: KLUBMESTERSKABER 2022 UDENDØRS 

Der er hængt tilmeldingslister op i indgangspartiet i klublokalet og der vil blive spillet indledende kampe 
lørdag d. 17/09 og finaledagen bliver søndag d. 18/09 (efter den ekstraordinære generalforsamling). Det 



koster 25 kroner pr række man deltager i og VI OPFORDRER til at SÅ MANGE SOM MULIGT deltager – 
mesterskaberne er for ALLE KLUBBENS MEDLEMMER. 

PUNKT 5: INDENDØRSSÆSONEN 2022/2023 

Jens laver oplæg på e mail til samtlige medlemmer omkring den forestående indendørs sæson og det 
enkelte medlems bindende tilmelding. Vi oplever desværre alt for mange, der falder fra efter udsendt 
kontingentopkrævning og dette giver en uhørt stor arbejdsbyrde. 

PUNKT 6: ÆNDRING AF KONTINGENTLÆNGDER 

Der blev stillet forslag om, at fjerne muligheden for 1 måneds medlemskaber for voksne medlemmer og 
ændre minimumsperioden til 3 måneder. Dette for, at sikre bedre likviditet samt mindske arbejdsmængden 
for kassereren. Kim og HC arbejder videre med dette i planlægningen af indendørssæsonen og efter deres 
møde tirsdag næste uge skal oplæg godkendes af bestyrelsen. 

PUNKT 7: SPONSORER 

Sparekassen Danmark har forlænget deres hovedsponsorat i klubben for yderligere 3 år med en højere årlig 
støtte. Dette kombineret med deres støtte på Padel er stærkt medvirkende til klubbens drift fungerer. 

Beierholm har også givet tilsagn om sponsorat til såvel tennis, som padel. 

Der arbejdes med yderligere sponsorer og et nyt nedsat udvalg trækker i arbejdstøjet. 

PUNKT 8: NÆSTE MØDE 

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 05/10, klokken 19:00 

 

 

 


