
Middelfart Tennisklub 

Bestyrelsesmøde 09-09-2014 

 

1. Evaluering af klubmesterskab: 
Bestyrelsen var enig om at forløbet var gået godt med få undtagelser, som er blevet løst. Der 
har været lidt justeringer i forhold til planlagte kampe, på grund af skader og ferie. 
 

2. Evaluering af Grillfest og socialdobleturnering: 
Socialdobleturnering blev for første gang aflyst på grund af regnvejr. Det lykkedes dog efter 
nogle timers arbejde at klargøre bane 2, så der kunne spilles en lille akutturnering.  
 
Grillfesten blev som altid afholdt med god mad og drikke og glade medlemmer. I år havde 
bestyrelsen købt et telt, som vi fremover vil benytte. Det var et godt valg, da det er første 
gang at vejret ikke har været med os. Vi sad lunt og godt - alle 30 personer der deltog.    
 

3. Afslutning på vandingsanlæg: 
Bestyrelsen var enig i at vandingslægget er færdig monteret og justeret, så det virker efter 
hensigten. Bestyrelsen kom også med den konklusion at anlægget hele tiden kræver 
vedligeholdelse og justeringer. Det blev besluttet at Per undersøger hvad der skal gøres for 
at vandingsanlægget bliver vinter klar.  
Endelig blev det vedtaget at de 4 håndvandere på banerne blive nedtaget, så der kun kan 
vandes med det nye anlæg. 
 

4. Træning Marianne: 
Marianne er kommet med nogle forslag til juniortræning og dame træning som bestyrelse 
syntes er en god nyhed. Per og Polle afholder et møde med Marianne for at aftale noget 
konkret. 
 

5. Sponsorere:  
Der har været en henvendelse omkring reklamer af forskellig art, om klubben vil prøve at få 
medlemmerne til at købe disse produkter, for så til gengæld få en betaling pr. medlem der 
køber disse produkter. Det har bestyrelsen vedtaget at det ønsker bestyrelsen ikke at deltage 
i.  
Der har også været en personlig henvendelse om hjælp til at blive personlig sponsoreret. 
Bestyrelsen har vedtaget at det vil bestyrelsen ikke gå ind i. Bestyrelsen har derfor vedtaget 
at den godt vil støtte og hjælpe alle de medlemmer der ønsker det. Det vil sige at klubben 
står til rådighed for at medlemmer, der ønsker at træne meget og har egen træner og 
træningsparter fra andre klubber, må benytte klubbens baner når der er plads til det. Polle 
kontakter klubbens medlem og fortæller om bestyrelsens beslutning. 
 

6. Oprydning i skur og vedligeholdelse af baner: 
Mandag 15-09-2014 vil der være oprydning i skur og vedligeholdelse af baner.  
Polle aftaler nærmer om deltagelse og hvornår på dagen. 

 
Næste bestyrelsesmøde 28-10-2014 i klubhuset kl. 16.00.   
  


