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Indledning 
Mødet blev holdt i Stjernen tennis klubhus, mandag d.8 marts. Mødedeltagere var Anton. Allan, Kent, 

Butho og Lars. Johnny havde meldt fra pga. sygdom. 

Klargøring af baner 
Bane åbning er aftalt med et eksternt firma. Det er aftalt vi de vil klargøre banerne i starten af April måned 

da det for tidligt nu med frost og bløde baner. De skal have 6.500 kr for at gøre banerne i stand. De sørger 

for nyt grus. Det gamle grus skal vi selv køre bort. Vi ser om vi kan få en medlem til at køre gruset bort mod 

en nedsættelse af kontingent ligesom vi gjorde forrige år. Linjer genbruges og er der en linje der er defekt 

fra banelukning, har vi ekstra på lager. 

Mht. vandingsanlæg er der problemer med dyserne. Allan vil se om han kan få VVS teknikeren til at se på 

det. De er utætte og flere steder fungere de ikke som de skal. Kent nævnte det er vigtigt de er samlet 

korrekt. Nye net, som blev købt sidste år, opsættes når banerne er klar til at blive spillet på.  

Vi har problemer med at få medlemmerne til at pleje banerne efter de har spillet. Især i tør tiden må der 

gerne vandes ofte. Dette er blevet slået op på hjemmesiden samt på Facebook. Der blev foreslået at hænge 

et opslog op vedrørende dette.   

Økonomi 
Allan fremlagde økonomi for året 2020. Selvom vi havde en stor fremgang i antal medlemmer endte 2020 

med et underskud på 7.000kr. Dette skyldes relative store udgifter til driften af klubhus, vandforbrug som 

har været meget stor, Årsfest, samt udstyr til banerne (Nye net, koste, bolde mm.) Heldigvis skulle det blive 

bedre i år da flere af disse udgifter bliver mindre i år.  

Vandforbrug: Allan nævnte der er udskiftet pakning på de 2 toiletter i klubhuset som har løbet. Der 

planlægges at se på sprinkleranlægget så den ikke siver med vand. Det bliver til mange kubikmeter pr år.  

Bolde: Allan nævnte der har været et stort forbrug af tennisbolde. Derfor bliver der kun købt bolde ind til 

turneringskampe og træning. Medlemmer skal selv sørge for at have egen bolde med når de spiller 

træningskampe. Bolde som bliver brugt til turneringer skal lægges tilbage efter endt spil. 

Boldmaskinen: Anton nævnte der skal købes nye bolde til boldmaskinen da de alle er slidt op. 

Boldmaskinen er hård ved boldene. Kent nævnte disse kan ikke skaffes mere hos Ketshop, så de skal skaffes 

andet sted. 

Net: Der er indkøbt 2 nye net som ligger på lager. 

Årsfest: Klubben betalte for afholdsen af årsfesten ved klubmesterskabet i 2020. 

Bank: Allan fortalte bankerne er blevet meget strenge med deres kunders kontoer. Derfor kræver banken 

at bestyrelsen oplyser deres id. Da Stjernen tennis ikke har egen CVR har det givet problemer. Derfor 

arbejdes der på at få en konto i samme bank som Stjernen håndbold. Allan har talt med Finn om dette.  

 

Træning 
Anton, det er aftalt med Steffen at han forsætter med at træne om torsdagen fra 18.00 -20.00. Steffen 

deler måske op i 2 hold hvis der er mange tilmeldinger. 



  Dato 08-03-2021 

Referent : Lars Schultz 

Johnny får træning tirsdag for begyndere om tirsdagen (Hold1 fra 17.30-18.30 og hold2 18.30-19.30. 

Onsdag eftermiddag vil Johnny træne børne fra 16.30-17.30 

Peter Butho forsætter onsdags træning fra 17.30 – 1900 for de øvede. Butho nævnte han måske vil træne 2 

hold hvis hver hold kun trænede i 1 time. Dette kommer an på antal tilmeldinger.  

Børnesommercamp som Johnny har talt om han godt kunne tænke sig at afholde bliver nok for 

problematisk pga covid-19. Vi mener derfor det er bedre at vente med det til næste år når corona 

forhåbentlig har lagt sig.  

Kontingent 
Kontingent, pga. kontingenten ikke har ændret sig siden 2017 hæves den en smule, dog ikke så meget så 

det bliver en ulempe i konkurrencen med andre klubber. Flg. er derfor aftalt: 

 

Over 26 år: 1100,-kr 

Unge under 26år; 1000,-kr 

Pensionist, 60år: 600kr 

Børn, under 18 år: 600kr 

Adgang til Boldmaskine: 300 kr 

Træning er gratis og med i priserne. 

Honorar til trænerne stiger. 

 

Hjemmeside & Facebook 
Det blev talt om at hænge flyers og reklamer op i nærheden af uddannelsesstederne og indkøbscentre. 

Universitetet og Rema blev nævnt. Lars sørger for at opdatere den nye flyer med priser og send det til Allan 

som sørger for at tryk det. Vi blev enig om det skulle være med Federer. 

Anton foreslår han får adgang til at kunne rette på hjemmesiden. Det er aftalt at Lars giver Anton 

undervisning i hvordan man tilretter hjemmesiden. Det vil blive aftalt i den nærmeste fremtid. Lars har 

længe ønsket sig lidt hjælp til dette. 

Der blev talt om paddletennis er voldsomt populær. Der bliver bygget nye baner mange steder. Der har 

også været nogle og høre om vi kunne være interesseret i at gå med til oprettelsen af udendørs paddle 

baner her. Allan nævnte det kunne få øget medlemstilgang. Vi afventer at høre nærmere. Anton nævnte 

han har hørt fra andre som også har vist interesse for at byg paddletennis bane ved stjernen. 

Holdkampe 

3 division. 
Anton nævnte han har frameldt og 3 division, da niveauet er for højt. 
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Fynsserie 
Anton, vi stiller op med mindts et hold til fynsserien. Anton finder ud af hvor mange hold der bliver 

Serie 1 
Muligvis vil der blive stillet hold i serie 1. Detter finder Anton ud af. 

Motion 
Motionstilmeldinger skal ske til DGI. Dette finder vi ud af om der er tilmeldinger til. 

Fynsserie 40+ 
Kent forslår at vi stiller hold op i denne række. Anton synes det lyder som en god ide. 

Holdleder 
Butho tilmeldte sig som holdleder til Fynsserien. 

Forplejning og kørselsgodtgørsel til holdkampe & træning 
Pris for forplejning er der sat en maks. grænse på 40 kr./mand. 

Kørselsgodtgørelse er forsat 1,5kr/km. 

 

Nøgler 
Allan fortalte at adgang til banerne bliver nulstillet så det kun er bestyrelsen der har adgang. Allan vil i den 

nærmeste fremtid sørge for at nulstille låsen så det. Når medlemmerne betaler løbende bliver der givet 

adgang til dem. 

Allan vil give Anton adgang til nøgle appen så han også kan programmere låsen, da Allan skal ud og rejse i 

Juni måned. 

Arrangementer 
 Af arrangementer er det aftalt at hold os til Grillaften, Klubmesterskab og afslutningsfest. Butho foreslår at 

starte op for klubmesterskaberne tidligere, men problemet er mange får ikke spillet før i sidste øjeblik. Vi 

holder os derfor til samme tidsplan. 

Mht. grill aften op til træningsslut for første sæson er det aftalt en maks grænse på 500kr til mad og 

drikkelse. 

Corona tiltag 
Det blev aftalt at der maks. må være 8 spillere på banen i alt. 

Der vil blive indkøbt nye og støre spritbeholdere til banerne som hænges op med strips. 

Fælleshus 
Da udgifterne til driften af fælleshuset samt at kommunen forlanger vi holder klubhuset op til en vis 

standard har der været forsøgt at få afviklet noget af klubhuset, evt ved at udleje noget af det eller solgt 

det til nogle andre. Kent nævnte han så i avisen en forening/klub der havde mistet deres klub lokaler til 

kommunen. Måske vi kunne leje vores lokaler ud til dem. Det vil blive undersøgt. 
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Andre muligheder for at udleje klubhuset vil der blive undersøgt. 

 

Diverse 
Den officielle åbningsdag vil sandsynligvis falde sammen med Tennissportens dag som er lørdag d. 8 maj. 

Allan sender Lars det nye kontonummer så den kan komme på girokortet inden april måned hvor girokort 

automatisk bliver sendt ud. Lar vil dog deaktiver den midlertidig til alle data er på plads. 

Priser skal rettes til i finanssystem samt på hjemmeside. 

Mht. rengøring af fælleshuset har vi været plaget af en masse grus på gulvene. Butho forslog at få købt de 

blå footers så vi ikke sviner gulvet til. God ide. Dette er en god tilskyndelse for brugere til at bruge disse når 

de skal i klubhuset med beskidte sko.  

Afslutningsvis kom Kent med et forslag om at skifte vores booking og finans system ud med det samme som 

de havde i Stjernen håndbold. Det skulle være smart med mulighed for samkøring af mobilepay. Det vil der 

blive tænkt over.  

Afslutningsvis vil Allan og Anton vil holde møde med Finn 


