
Referat af bestyrelsesmøde  
Mandag d. 12 marts 2018 kl. 19.00  
I klubhuset. 
                                     
Aftenens vært: Eva 
 

Tilstede: Per, Willy, Søren, Eva, Sussi, Lisa 
og Lasse 

 
Afbud: Ulla    

 
 
 

1. Referat fra seneste møde godkendt 
 

2. Nyt fra formanden 
 

a. Parkerings-skiltet er kommet hjem og er sat op ved hallen med en 
midlertidig løsning, indtil vi kan grave det ned i jorden. Det er blevet 
godkendt af politiet, kommunen ovs.  

b. Vi skal være opmærksomme på den nye persondatalov, der træder i 
kræft her til maj. Willy skriver det ind i den kontingent/informationsmail 
vi sender ud og informerer om, at vi bruger navn og telefonnummer til 
medlemslisten, men at det er muligt at fravælge dette. 
  

3. Nyt fra kasseren 
 

a. Økonomisk status er 67.060,00   
b. Medlemstilgang. Der er intet at bemærke 
c. Novasol har pt. 10 sommerhusejere, som ønsker at købe medlemskab. 

Willy følger op på betalingen og booking nr. 
 

4. Anlægget 
 

a. Etablering af vindfang, og udenoms areal. Pågår. 
b. Vi får en regning fra Jens-ole på de 2 varmekanoner og 

montering. 
c. Reparation/fejlfinding af banelyset på anlægget pågår.  
d. Per har snakket med produktionsskolen om de evt. kunne have lyst til at 

hjælpe med udsmykning af hallen, hvilket vi nok godt kunne finde ud af. 
Derudover har Per fået en super god ide til udsmykningen af hallen med 
siloetter af tennisspillere lavet i film. Vi arbejder videre med ideen og 
vurderer prisen på det på næste møde. 

 
5. Aktiviteter 

 
a. Intet at bemærke  

 
6. Indkomne punkter 

 
a. Flere nye medlemmer. Vi har aftalt dette: 

 



• Lisa har levet et udkast til nogle rettelser i vores gamle flyveres 
som Per retter til og sender videre til Eva som printer ud i A3 
format. Lisa kører ud i lokalområdet og hænger dem op. 

• Når vi er ude/hjemme til Odsherreds tuneringen skal vi reklamere 
for vores hal. Muligheden beskrives i en lille folder, som Lasse og 
Per laver. Per vil stadig gerne komme forbi og fortælle om brug af 
hallen, hvis han har tid. 

• Vinter-tennis i næste sæson: Tilbud om hyg-ind skumtennis en 
gang om måneden. Vi beslutter senere form og tidspunkt.  

• Der etableres en Spillerbank via medlemslisten. Muligheden 
fremgår af den kommende informationsmail, som Wilyy udsender. 

 
b. Hyg-ind format. Vi har ændret tidspunktet for hyg-ind til kl 18.30 og 

kommer med et nyt hyg-ind format. Eva har lavet nye kort til dette. 
c. Per har taget kontakt til Leo så vi kan få rettet, at vi kan se hele 

medlemslisten på smartphones  
 

 
7. Nyt fra festivalen 

  
a. Festivaleneventen forsætter idet 80-85 % af det nødvendige behov for 

hjælpere allerede nu har givet tilsagn om at hjælpe. Festivaludvalget 
arbejdere videre på et format evt. med andre åbningstider, da der ikke 
er grund til at stå 12 mand hen mod lukketid, hvis publikum benytter den 
nye vej ud af festivalpladsen.  
 
Mobil Pay bliver lidt anderledes, da det bliver lavet om til erhverv, men 
det har Sten og Willy styr på. Og det har intet at sige for vores kunder. 
 
Willy sørger for ansøgninger om nødvendige tilladelser 
 
Eva satser på at vide meget mere til næste møde  

 
8. Eventuelt  

 
a. Dato for generalforsamlingen 2018: 20. november. Kl 19.00. 

Bestyrelsesmøde forinden kl. 18.00  
 

b. Søren bestiller serviceeftersyn på vores græsslåmaskine. 
 

  
c. Willy har modtaget forskellige henvendelser: en fra kommunen, hvor de 

spørger til betalingsproceduere ifm. klargøring af udendørs anlæg. Vi 
fortsætter som vi plejer. (Fakturering direkte fra leverandør til 
forvaltning) 
En opfordring til at deltage i opstilling til folkeoplysningudvalget. Der vil 
blive svaret tilbage, at vi ikke har mulighed for at deltage. 
 
Så var der brev om at vores mobil Pay lukker og overgår til erhverv.   

 
9. Næste møde 23. april kl. 19.00  

 
 

For referat : Sussi Vandborg 


