
Referat: Møde i Tennisafdelingen den 18. marts 2021 kl. 19. 
 

Mødet foregik via Skype, jeg tror vi var 12, inkl. formand Johnny og hele vores egen bestyrelse og 
6-7 mere, det dobbelte af sidste år! 

Vi var alle klar meget tæt på mødetidspunkt, hvor JESPER bød velkommen og henviste til den 
fremsendte Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde i tennisafdelingen. 

1) Valg af dirigent: Thorkil 
2) Valg af Protokolfører: Peter.  
3) Beretning om tennis afdelingens virke i det forløbne år. Se vedlagte: Tennis Formandens 

beretning v/Jesper Birk Østergård. Formandens beretning godkendt.  
4) Forslag om helårs tennisbane. 

Peter Tang fremkom med forslaget, som gav anledning til stor aktivitet og debat. 
Som jeg opfatter det, blev der foreslået følgende: 
Bestående grus tennisbaner bibeholdes, ny helårstennisbane placeres på den anden side af 
bestående klubhus (som forbedres m.v. iflg. beretning). Parallelt med den nye helårs 
tennisbane om muligt en ny Padel Tennis bane, sidste nævnte i et nyt udvalg. Men den 
omtalte helårs tennis, blev forslagsstilleren sat på, og tog mig, Peter, med i en 
arbejdsgruppe, ”Peter&Peter”. Vi kan udvide sæsonen, samt give mulighed for at andre 
kan benytte den nye helårs bane, når der er træning eller specielle aktiviteter på det 
bestående anlæg. Der gik ca. ½ time med dette punkt, så jeg har forbigået beløbsangivelser 
og mange detaljer, men vi havde en rigtig god dialog herom. 
  

5) Træning fortsat under Peter Karlsen´s ledelse. 
Udvidelse af anlægget om mulighed for at få Gundsømagle G77 med for at tiltrække endnu 
flere aktører. 

6) Gurli fremlagde regnskabet (fordobling af kontingent indtægterne og dobbelt antal aktive 
medlemmer!), dog viste regnskabet et mindre underskud på ca. kr. 8.000. Der er godt styr 
på likviditeten.  

7) Fremlæggelse af budget med et meget lille overskud. Budgettet indeholder også lidt flere 
ungdomsmedlemmer. Overvejelser om placering af kontingent forhøjelsens placering. 
Johnny foreslog annonce facebook m.v. eventuelt skilt for markering. 
Regnskabet og budget godkendt.  

8) Valg af afdelingsudvalgsformand Jesper Birk Østergaard genvalg med applaus.  
9) Som suppleant blev Peter Tang genvalgt. 
10) Alt behandlet, så der var ikke mere på programmet, som foregik konstruktivt  i god ro og 

orden på Skype. ”Vi sad på række ude i det grønne”. Arrangøren har sikkert tænkt på, at 
det snart er forår. 
 
Afdelingsmødet sluttede kl. 20.15, styret af Thorkil Jessen. 
Protokolfører Peter Harmsen den 18/3-2021. 


