
 

 

 

Bestyrelsesmøde 5. april 2022  

 

Til stede : Nicolai, Claus, Thomas, Gorm, Dorthe, Sven-Erik og Rikke  

Andre deltagere : Andrew, Lars og Erik 

 

Beslutningssager/drøftelse 

1. Istandsættelse af klubhus 

 

Istandsættelse af klubhus er næsten tilendebragt.  

 

Referat. 

 

Stole m.v. sættes i kælder indtil videre (Lars/Adam). Sven-Erik indkøber fast tæppe og vi vil når det er 

færdigt forsøge at have en regel om ”grussko” forbudt efter tæppet.  

 

Fjernbetjening til Markise hænges på en krog ved stuedøren (Adam). 

 

 

2. Istandsættelse af køkken 

 

Kommunen har oplyst, at såfremt væg skal rives ned, skal der foretages understøttelse af væg ved loft. 

Der er indhentet tilbud på kr. 66.000 på at rive væggen ned. 

 

Referat 

 

1) Dorthe orienterer kommunen om, at arbejdet går i gang. Herefter foretager bestyrelsen endelig 

godkendelse af bevilling af midler.  

 

 

3. Opmagasinering/skur 

 

Vi har en stor udfordring med opmagasinering. Kommunen har været meget tøvende og noget 

langsommelige i sagsbehandling. De har nu bedt om en redegørelse for eksisterende skur og hvad vi 

bruger det til m.v. Den vil blive fremsendt asap. Skur forventes at kunne opføres for ca. kr. 40.000 

Indtil vi evt.  har skur bliver vi nødt til at opmagasinere i bunden af kælder uden at komme for tæt på 

de installationer, kommunen skal have adgang til. 

 

Referat.  

 

Lars svarer kommunen på deres henvendelse om yderligere redegørelse, herefter kommer sagen 

tilbage til bestyrelsen. 



 

 

4. Standerhejsning  

 

Forberedelse af forårsklargøring fra kl. 10, åbning kl. 12 og efterfølgende åbningsturneirng m.v. 

 

Referat 

 

1) Indkøb kager/sodavand, vin, kager, flødeboller etc – Sven-Erik ? 

- Gorm sørger for indkøb af sodavand, eller alt OK 

 

2) Arrangere og koordinere arbejdsdag – Adam og Lars -  

3) UTR indsignings – Andrew fra 11-13 -  

4) foromtale og reklame på FB, nyhedsbreve – Lars 

5) Åbningsturnering og spil med trænere etc. – Lars 

6) Køk – ruller :  Dorthe sørger for at få dem i klubhus og lave sedler etc (evt. via deletation) 

 

7 Føller og co kommer muligvis fra Skummelslev – i givet fald oplagt med opvisningskamp mellem 

deres bedste spiller Jonatan og formanden som del af åbningsturnering, hvis formandens skulder 

tillades. Ellers alternative kampe. 

 

Husk vi bliver normalt til kl. 15. 

 

5. Padel og Tennisbaner ved HIC 

 

Padel og tennisbaneprojektet risikeret at udsat, så byggeriet påbegyndes efter sommerferien og står 

klar en gang i oktober. Det betyder at aktiviteter m.v. ikke kan sættes i gang endnu.  

 

Vi har to hold tilmeldt Arla Protein Ligaen i foråret, hvor klubben subsidierer at vi lejer os ind i X-padel 

(vi betaler den halve baneleje, resten er brugerbetaling). Disse hold vil sikkert gerne fortsætte til 

efteråret. 

 

 I øvrigt har vi købt ekstra klip til X-padel for kr. 10.000, som kan bruges til både dette og udleje til 

medlemmer, som vil spille padel der og udnytte rabatten. Vi kan muligvis få mindre tilskud til dette fra 

kommunen. 

 

Derfor vil vi hen over sommeren fortsætte i nuværende spor med ”stille og roligt” at igangsætte en 

række ”brede” arrangementer med intro og fastholde et par hold i liga, og derfra løbende vurdere 

hvordan det går og udvikle løbende og under løbende drøftelse, når banerne står klar.. 

 

P.t. er det Dorthe som er hovedansvarlig for Padel i bestyrelsen, idet et at vores medlemmer, Henrik 

Brask, har tilbudt at hjælpe til ind i mellem. Lars Laybourn har padelkurser i træning og kan være med 

til intro m.v. fremover. 

 

Referat  

 

Yderligere handlinger afventer, at vi ved mere. Lavpraktisk sørger Dorthe for at 2 x Henrik får koder og 

booker baner selv, stadig under princip om at klubben giver halvdelen af baneleje og deltagere den 

anden halvdel. 

Orienteringssager 



 

6. Kort opfølgning GF 27. feb. 

 

Ved afsendelse af dagsorden har Gorm udarbejdet referat, som underskrevet af dirigenten og lagt på 

hjemmeside. Erik har sendt regnskab til revisor. Bestyrelsen skal tillige underskrive regnskabet via 

NemId, hvilket igangsættes via revisor.  

http://oresundtennis.dk/wp-content/uploads/2022/03/Referat-GF-27.02.2022.pdf  

 

7. Aftale/aftale med NKT 

 

Er nu fornyet for perioden 2022-2025 

 

NKT er i øvrigt i fuld gang med planlægning og vil b.la. selv uddanne hjælpetrænere til 

motionistarrangementer og veterantræning for at supplere, den træning ØT leverer.  

 

Nicolai og Lars skal have møde med Helena kort tid efter BM. 

 

8. Økonomi 

 

Kontingenter er sendt ud. Tilmeldinger til træning begynder at komme ind. Der kan på nuværende 

tidspunkt ikke gives et præcist estimat ift. budget. 

 

9. Forretningsgange m.v. 

 

Til orientering vedlægges de besluttede forretningsgange og oversigter 

 

• Kommissorium Styregruppe 

• Økonomisk Governance 

• Bestyrelsens forretningsorden 

• Retningslinjer for trænere i Øresund Tennis 

På mødet skal de to første dokumenter underskrives. 

Sker på næste møde/styregruppe, da alle ikke var til stede 

10. Sponsor 1. hold 

 

Der arbejdes på en sponsor til 1. holdene. Prrisen for et 2 årigt sponsorat er kr. 15.000 samt 

omkostninger til tryk af tøj (som leveres af HEAD iht. aftale) 

 

11. Tilmelding til træning 

 

Seniortræning allerede udsolgt på 2 af hold, og der er få pladser på de to andre (tirsdag formiddag og 

torsdag aften, det sidste i NKT). Juniortræningstilmeldinger kommer stille og roligt ind, men kæmpe 

udfordring at halbooking har været nede. 

 

Få pladser seniorcamp i ferien og lidt flere på juniorcamps, hvor børnefamilier tilmelder sig lidt senere.  

12. Rotter i køkkenet 

 

Rottefænger har været her – de kommer ind udefra via krybekældre. Kommunen overtager herfra 

http://oresundtennis.dk/wp-content/uploads/2022/03/Referat-GF-27.02.2022.pdf


med afspæring. 

 

 

 

 

13. Baneklargøring 

 

Der er leveret et kæmpe arbejde af Adam og hjælpere (og i beskedenhed har skribenten her også 

arbejdet ganske hårdt     ). Ved afsendelse af dagsorden er 3 baner ”klar” med net på, og de bliver 

tilbudt testspil til spillere, som kører grusbunker væk – og efterfølgende plejet. Alt bør være klar til 

standerhejsning og evt. lidt ekstra påskespil. 

 

14. Samarbejde Söndrums TK 

 

Farzad og Lars har været på besøg i Halmstad hos Föller og hans team. Følgende er på tegnebrættet 

 

1) deltagelse i hinandens juniorcamps, 2) spillerudveksling 1 hold (Line spiller allerede på deres 1. hold) 

3) Motionistcamp med lige mange spillere fra begge klubber i efteråret, 4 (med tiden venskabsbesøg) 

a la dem Hyg Ind har haft i andre klubber, 5) Joachim og trænere kommer som nævnt muligvis og 

deltager i standerhejsning og fortæller lidt om diverse (han er godt kendt i klubben blandt seniorerne, 

da han havde al seniortræning 10 år tilbage, og har holdt kontakt med en del siden).  

 

15. UTR, KM M.V. 

 

Vi har nu 50 profiler i UTR, hvor målet er ca 200, så vi kan gennemføre KM. UTR vil blive mere omtalt 

ved både standerhejsning og selvfølgelig på UTR og Head dagen 7. maj. 

 

Husk alle tilmeldingsfrist for KM er 15. maj. Se mere her 

http://oresundtennis.dk/det-sker/tilmelding-klubmesterskaberne/  

 

16. Hyg Ind onsdage 

 

De bliver færre af ”den gamle kerne”. I første omgang vil det formentlig være tilstrækkeligt at booke 4 

baner udendørs. Sidste år fik de 5, men der var altid mindst en ledig bane (hvilket 3-4 medlemmer 

opdagede og brugte den fast) 

 

Referat. Formanden italesætter på standerhejsning at Hyg Ind ER åbent for alle i både tale og handling 

– samme info kommer med i nyhedsbrev. 

 

17. Årshjul og vigtige datoer  

 

Årshjul er på hjemmeside, datoer 

o 16 april standerhejsning 

o 7. maj UTR dag 

o 15. maj tilmeldingsfrist KM 

o 17. september KM finaledag 

o (oktober – åbning nye baner) 

http://oresundtennis.dk/det-sker/tilmelding-klubmesterskaberne/


o (spilledatoer holdkampe ikke lagt ind, da programmet endnu ikke kendes) 

o 24. september : klubfest ! 

 

Hele årshjulet ses her  

http://oresundtennis.dk/det-sker/  

 

 

For referat 9. april 2022 / Nicolai og Lars 

http://oresundtennis.dk/det-sker/

