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 Dagsorden for bestyrelsesmøde torsdag den 1. april 2020 

kl. 16.00 hos Online 

DAGSORDEN  

Bestyrelsen: Jørgen Uldall-Ekman,  Lars Nielsen, 

Susan Petersen, Lis Gunde, Henrik Leschly, Kurt 

Møller, Mona 

Afbud fra 

 

1. Godkendelse af referat af sidste møde 

 

 

 

Gennemgang og godkendelse af seneste referat. 

2. Formandens sager og fælles: 

 

 

 

● Konstituering: 

Kasser og Web: Kurt  

Junior udvalgs formand: Susan 

Seniorudvalgs formand: Henrik  

Baneudvalgs formand: Lars 

Sponsorudvalg: Susan 

Mentor: Mona 

Sekretær: Lis (Henrik) 

Næstformand: Henrik 

Medlemsadministration udsat. Hvad ligger 

der i opgaven. Lars kontakter Linda 

Aase ansvarlig for klubhuset. (På 

hjemmesiden? Lis snakker med Aase der 

sender til Kurt) 

● Ny samarbejdspartner tøj/udstyr: Break 

point, Næstved i stedet for Sportsmaster 

Sorø. 

● Coolsport tilbyder 5% ved indtastning af 

rabatkode: SORØ (store bogstaver)  

● GF referat skal udsendes og godkendes så 

Kurt kan få adgang til banken. 

● Standerhejsning – planlægning og plan B 

hvis dato flyttes eller aflyses helt. 

Tennissportens dag er aflyst.  

Plan B at vi bare åbner banerne og skriver 

ud. Evt alternativt arrangement 29. maj. 

● Vinsmagning 29 maj?. Vi melder ikke ud 

før der er afklaring af leverandør. 

3. Kassererens sager: 

 

● Hjemmeside. Status 
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4. Sponsorudvalg og Næstformandens sager: ● Sponsortrøjer 2020 – skal vi fortsætte som 

vi plejer og hvilke sponsorer vil vi satse på? 

● Sponsoraftaler 2020? 

5. Seniorudvalgsformandens sager; 

 

● Træning: Se juniorer. 

● HOLDTURNERING – Program sendes ud til 

hold kaptajner? Virtuelt møde med 

Kaptajner arrangeres af HL.  

Vi skal understrege at alle hold er åbne, og 

at spillerne udtages efter kvalifikationer. 

Alle interesserede holdspillere inviteres til 

møde med holdkaptajner. Start maj. 

Henrik 

● Indkaldelse af spillere til DTU hold der er 

interesserede 

● Mone og Henrik udarbejder mail til 

tidligere voksenintroduktionsspillere vedr. 

arrangementer i den kommende sæson.   

Kampagne på Facebook vedr Voksenintro 

2020 startes op. 

6. Juniorudvalgsformandens sager; ● Møde med ny træner – fysisk eller virtuelt 

medio april? 

● Mikkel Marris fredagstræning 16-20 junior 

plus evt. andre? 

● Tilbud til skoler: 2019: 100 hvis man selv 

klarer det, 200 hvis vi skal skaffe vejleder. 

Vi giver samme tilbud i år. 

● Tilrettelæggelse af træning onsdage 15-20 

(21) også gøres klar til salg på 

hjemmesiden 

Ligger online nu, men tilmelding er udsat 

til vi har afklaring. Henrik sætter offline 

asap 

 

 

7. Baneformandens sager 

 

● Klargøring af baner hvor står vi og skal der 

planlægges med hjælpe week-end? 

Et godt signal, som kan samle folk. Forlag 

til weekend. (25.4. Lørdag) 

● HP er nu bestilt. Kommer efter påske. 

Hjælpere er godt i gang. Og med at 

beskære hegn 

● Jacob har lavet beregning af grusmangel. 

Ca. 1000. Godkendt 

● Langsigtet plan med lærkehegnet tages på 

senere møde.  

● Hegn oprettes som i budget. 

 

8. Meddelelser/gensidig info ●  
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9. Næste møde Dato og punkter til dagsordenen: 

● Den 22.4. 19.00 i Klubhuset hvis det er 

muligt. Ellers online. 

10. Eventuelt 

 

 

● Infomail: Hvem modtager den og hvem 

besvarer? Sekretæren? Jørgen tager 

infomail. Kurt ændrer email så Jørgen 

modtager den. 

●  

11. Datoer/Kalender  25.4. Klargøring af baner 

2.5. Standerhejsning og voksen intro start. 

 

12. ToDo liste Hvem gør hvad. Hvornår og 

hvordan kommunikeres det. 

 

 

 

Leschly 01/04/20 

  

 

 


