
Middelfart tennis klub 

Bestyrelsesmøde 09-03-2014 

 

1. Økonomi og budget: 

Det nye budget blev gennemgået og godkendt. 

Klubbens regnskab 2013 blev gennemgået og underskrevet. 

Bestyrelsen havde en snak om mons i forhold til vores klub, det blev vedtaget, at regler 

omkring mons skal undersøges. (Polle). 

 

 

2. Standerhejsning: 

Ifølge sidste referat skulle klubben afholde standerhejsning lørdag den 03-05-2014 og 

samtidig afholde Tennis sportens dag.  Bestyrelsen har besluttet at flytte standerhejsning 

samt Tennis sportens dag til søndag den 04-05-2014 kl. 10.00. 

Årsagen er at der afholdes halvmaraton lørdag den 03-05-2014, så området omkring af 

klubhuset vil være afspærret.  

 

 

3. Vandingsanlæg og bane vedligeholdelse: 

Egon og Tage har været på bane kursus, Egon har fået kontakt en mand/firma der har mange 

års erfaring med vandingsanlæg og bane vedligeholdelse. Personen vil godt komme og 

vejlede bestyrelsen fredag den 14-03-2014 kl. 13.00. Egon er blevet bekendt med at vi kan 

købe et opstramnings sæt til vore linjer.  

 

 

4. Hjerterstarter kursus: 

22-05-2014 kl. 15.00 til 18.00. I vil få besked når der er bestilt lokaler. (Tommy) 

 

 

5. Mini Tennis: 

Der afholdes mini tennis turnering lørdag den 12-04-2014 det er sidste gang inden udendørs 

sæsonen starter. Derfor ønske bestyrelsen at afholde lidt sjovt, det vil sige at der er en 

tilmeldingsfrist 05-04-2014 hvis du ønsker at deltage, det gælder selvfølelig kun for de 

medlemmer af klubben der har betalt for deltagelse. Det er også besluttet at der kun spilles 

single. Pris for deltagelse er 20 kr. (Per turneringsleder).   

 

 

6. Voksenintroduktion: 

Det er aftalt at der afholdes voksenintroduktion for nye medlemmer fra den 24-05-2014 til 

den 14-06-2014 alle lørdage fra kl. 10-00 til 12-00. 

Polle kontakter Strib tennis klub, om de igen vil samarbejde om annoncering og andet. 

 



7. Træning: 

Det er aftalt at Marianne vil stå for ungdomstræning i år. Polle og Per for en snak med 

Marianne om hvilke tidspunkt og dage det vil passe hende bedst. 

Polle skal have en snak med Lars Broen om senior træning. 

 

 

8. Klubmesterskab: 

Per og Tommy er turneringsleder. Tommy sørger for sponsorer til præmier.  

 

 

9. Forsikring: 

Egon arbejder forsat på muligheder. 

 

 

10. Mini Tennis: 

Tommy sørger for reserver Multisalen igen fra den 01-11-2014 til 28-03-2015 fra kl. 10.00 

til 12.00.  

 

 

 

11. Artikel i Melfar posten: 

Polle og Tommy arbejder på at få en artikel i Melfar posten, omkring den nye sæson og 

opstart, startende med standerhejsning.  

 

 

 

12. Næster bestyrelsesmøde: 

Hvis bestyrelsen modtager indkommende forslag til generalforsamlingen vil næste 

bestyrelsesmøde blive afhold mandag den 17-03-2014.  

 

Efter generalforsamlingen må den nye bestyrelse finde en dato til et bestyrelsesmøde.  

 


