Fruens Bøge Tennisklub

FBT Referat
Bestyrelsesmøde

Dato:
18. august
2020

Varighed:
19.00 – 21.45

Til Stede:

Mikkel Schäfer (MS), Hans Christian Andersen
(HCA), Rikke S. Petersen (RSP), Taus V.
Rasmussen (TVR) – deltog via Google Meet,
Anita Poulsen (AP) og Lis Gaba (LG)

Afbud:
Tina Rehkopff (TR)

Dagsordenpunkt

Konklusion

Ansvarlig

1. Godkendelse af
referat fra mødet den
24. juni 2020

Godkendt

2. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

3. Økonomi

HCA fremlagde status pr. 30. juni og
fremhævede, at der for flere medlemsgrupper
er sket stigninger i indtægter for kontingenter.
I øvrigt ser det fornuftigt ud over hele linjen –
også for resten af året.
Snak om kørepenge mundede ud i at fastslå, at
der betales kørepenge for transport til
Jylland/Sjælland for klubbens divisionshold.

4. Behandlingspunkter
4.1 Klubtøj/spillertøj –
indgå aftale med Dahl &
Co/Craft

4.2 Oplæg af format for
evt. sponsorudvalg

Forslag til samhandelsaftale forelagt.
Bestyrelsen foreslog et par ændringer til
aftalen. Der tages kontakt til Dahl & Co.
Der sendes mail til alle medlemmer om det nye
klubtøj.

MS

TVR fremlagde forslag til at komme i gang med
sponsorarbejdet. Der var mange gode tanker,
både om hvad sponsorater kan gå ud på og
hvordan der kunne arrangeres sponsor
arrangementer. Taus sender materialet til
bestyrelsen. Der bliver her beskrevet hvad
arbejdet helt præcist går ud på, så der kan

TVR

AP sender til
Aage Wichmann

Deadline
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hverves medlemmer til udvalget.
4.3 Hvordan reklamerer
vi bedst for FBT`s 90 års
jubilæum?

TR havde fremsendt forslag til yderligere
reklame for fødselsdagsfesten.
Der bliver sendt mail ud til alle medlemmer –
kædes sammen med mail om klubtøj.
AP, TR og LG mødes 2. september, hvor det er
kendt, hvor mange tilmeldinger, der er
modtaget.

AP sender til
Aage Wichmann

4.4 Planlægning af
indendørssæsonen

Som udgangspunkt er der samme timetal til
rådighed i 2020, som der var i 2019. Der laves
oplæg til fordeling både på anlæg og
træningsgrupper.

RSP/TVR

4.5 Langtidsskadede
medlemmer (hvordan
behandler vi
langtidsskadede
spillere?)

Medlemskontingent betales for et år ad gangen,
så der gives ingen refusion.
Træningsafgifter kan refunderes under
skadesperioden, såfremt der er tale om
langtidsskade.

4.6 Drøfte procedure
ved velkomst af nye
medlemmer – folder
m.m.

RSP ønskede oplyst, hvad vi som klub sender til
nye medlemmer.
Desværre har vi ikke været gode nok til at
informere nye medlemmer. Det bliver der gjort
noget ved.
Velkomstfoldere, der har været uddelt i 2019
gennemgås og opdateres med henblik på at
kunne sendes elektronisk til nye medlemmer.
Materialet vil også blive lagt på hjemmesiden
sammen med oplysning om aktuelle
træningsmuligheder.
RSP havde også et ønske om at får oplyst hvilke
ungdomsspillere, der bliver indmeldt.

RSP

LG vender med
Aage Wichmann

4.7 Ændringer p.gr.a.
Covid-19 – skal vi
anskaffe holdere til
papirhåndklæder? Skal
vi opgradere
rengøringshyppigheden?

Da Coronaperioden kan blive langvarig var der
enighed om at anskaffe holdere til
papirhåndklæder. Derimod ønskes der ikke at
sætte den nuværende rengøring på 2 x ugentlig
op.

LG

4.8 Forslag til andet
inventar i pavillon på

Da flere og flere hjemmekampe spilles på
Mejerivej var der enighed om, at anskaffe

LG
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Mejerivej

cafeborde m. stole til den lille pavillon. Den
meget store sofa fjernes samtidig.

5. Orienteringspunkter
5.1 Nyt fra
seniorudvalget

TVR:
a) Tilbud om erstatningstræning (Covid-19)
accepteret

5.2 Nyt fra
juniorudvalget

RSP:
a) Camp i uge 27 blev aflyst p.gr.a. for få
tilmeldinger.
b) Der havde kun været 17 deltagere på
tennisskolen i år. TCO havde haft tennisskole i
samme uge. Ønske til næste år er, at man deles
om de 2 uger - 27 og 32.
c) Weekend-camp havde haft 8 deltagere.
d) Der findes 2 juniorspillere, der kan spille
showkamp den 19. september sammen med 2
af klubbens ældste medlemmer.

5.3 Nyt i øvrigt

AP:
Både 40+, 50+, 60+ og 70+ skal spille kvalkampe om at deltage i DM for veteraner.

6. Eventuelt

- det er ved at være tid til at drøfte ny kontrakt
med Anastasia.
- problemer på bane 7 – der mangler et
jordanker.
- Tingløkkeskolen ønsker at anvende Mejerivej
til skoletennis næste år – tages med på næste
møde
- banemænd 2021 – tages med på næste møde

7. Næste møde

Næste møde aftalt til 6. oktober kl. 19.00

Lis Gaba

