Referat af bestyrelsesmøde den 9. september 2010 i Solrød
Tilstede:

Willy Håkonsson (WH)
Erik Bolt Sørensen (EBS)
Svend Andersen (SA)
Steffen Wanscher (SW)
Kurt Søndergaard (KS)

Niels Schølin (NS)
Preben Rasmussen (PR)
Kurt Christiansen (KC)
Kristian Lund-Andersen (KLA)

Afbud:

Kim Bau Andersen (KBA) og Daniel Nielsen (DN)

Godkendelse af referat:
Referatet af 9/8 2010 godkendt.

Beslutningssager:
Skal unionen dække omkostningerne til SEB Cup 2010/11:
SLTU skal ikke betale. KS spørger Hørsholm/R. TK om deres omkostninger
vedrørende sidste sæson og giver besked til WH som aftaler med DTF.
Nyt holdturneringsprogram:
WH har talt med DTF’s bestyrelse den 8/9 og talt om at SLTU yder 200 t.kr.,
DTF det samme og 100 t.kr. deles af de resterende unioner. Idrætssystemet
lukker først med udgangen af 2011. Vi får 106. t.kr. retur i 2010 fra DIF. Vi
regner stadig med at det nye system er klar april 2011, så er der god tid til at
afprøve. Der er tilbud fra Alpha Solution på 350 t.kr. men der kommer altid
mere til. Vi overlader til KC at gå videre med opgaven og han holder
bestyrelsen orienteret. Vi forpligter os i første omgang til at yde 200 t.kr. Vi
regner med at straksafskrive opgaven i regnskabet.
Bestyrelsens antal og sammensætning:
DN har officielt meldt sig ud af unionens bestyrelse grundet andre
arbejdsopgaver. Han vil godt fortsætte i et af vore udvalg. Vi er p.t. 9 personer
men vi skal ned på 8 personer. Huske at få det med i vedtægterne. NS
trækker sig på generalforsamlingen til februar 2011. Kommer der en eller flere
på generalforsamlingen som vil vælges, så må der afstemning til. SLTU’s
bestyrelse ønsker en gradvis udskiftning og foryngelse af bestyrelsen.
Formands fuldmagt:
EBS’s fremsendte forslag blev diskuteret. Unionsformandens loyalitet ligger
hos unionen og skal ikke ligge hos DTF. Har formanden fået et mandat fra
bestyrelsen, så er det det vedkommende skal gå videre med ellers må det til
afstemning og noteres i referatet.
Forslaget fra EBS blev godkendt med en lille rettelse i første afsnit, sidste
komma. Og skal derefter sendes til diverse organer i tennisdanmark.
Underskriftes af Unionen. Sendes direkte til Henrik Klitvad med henvisning til
DTF referatet af 10. juni. EBS sørger for rettelserne.

Orientering fra formanden
Det er ikke spild af tid at indsende refereerapporter, nu bliver de snart
gennemgået i DTF. Rapporter uden bemærkninger skal ikke indsendes.

Jubilæumsfesten i Hørsholm/R. i 2011 kører stadig på skinner men desværre
stopper Annette Wiencken som formand for Hørsholm/R.

Nyt fra udvalgene
PR: har talt med Carl Toft omkring motionisttræningen. Vi afregner det der er
afholdt omkostninger for og betaler fakturaen som reklamebureauet
fremsender og så ca. 5 t.kr. til hans løn. Vi skal have meget mere styring med
sådanne opgaver.
Der har været afholdt motionisttræning i AB den 27/8 med ca. 7-8 personer.
PR spurgte om der skulle afholdes klubmøder til oktober/januar? UU holder til
efteråret mens SU foretrækker en høring blandt klubbernes holdkaptajner.
KLA: motionisthold er næsten færdige, der mangler en enkelt finale som spilles
på mandag. NS er med i arbejdet igen.
SA: gennemgik det udleverede materiale. Regner med at finde klubber der er
medlem i DTF og DGI og få dem til at samarbejde. Måske de så melder sig ind
i DTF.
UU bestemmer hvad straffen skal være overfor TIK i den fremsendte protest
fra Vallensbæk. Der kom flere input til eventuel straf. Men protestgebyret skal
sendes retur.
SA synes det er forkert at u/10 ikke må spille med gule bolde, som DTF har
fremført. DTF mener dog ikke at det er et krav. Vi vil gerne have dokumentet
fra ITF og SA spørger DTF.
DN står for vores junior breddetræning samt talenttræning og vi tager også
spillere fra KTU med. Vi betaler gerne op til 20. t.kr.
SA tilbyder klubberne et UU møde til efteråret.
EBS: holder SU møde den 15/9. I stedet for klubmøde vil udvalget sende
diverse spørgsmål i høring hos klubbernes holdkaptajner.

Debatpunkter
Ref. af Breddefora 26/8:
KC faldt over bemærkning i referatet at aktivitetskonsulenten i JTU udførte
almindeligt administrativt arbejde. WH tager sagen op med forbundets
bestyrelse for at høre om SLTU også kan få tilskud. KC laver input til WH.
DIF Udviklingspulje 2010-14:
WH orienterede og der arbejdes videre på sagen.
Modelkommuneforsøg på Bornholm:
Vi tager os ikke mere af det.
Skal vi dække omkostninger ved at træne ca. 50 spillere:
Er gennemgået under Ungdomsudvalget men vi bruger gerne penge på det.
Mødet med KTU som blev aflyst:
KTU ønskede ikke at gennemføre mødet på bestyrelsesniveau, men der blev i
stedet holdt møde mellem unionernes turneringsansvarlige. Alle er kede af at
det ikke blev gennemført. Det er vigtigt at Boris og Willy taler sammen og får
koordineret synspunkter.

Emner til møderne 16/9 og 9/10 med DTF:
SA har fremsendt liste med emner der tages op.
Ny medlemsregistrering til DIF/DTF:
Det vil skabe stor uro på kommende generalforsamlinger, når der skal betales
kontingent ud fra det dokument som DTF/DIF har fremsendt til os.
KS fremskaffer kopi af brevet hvor DIF har truffet deres beslutning ud fra. Skal
på dagsorden til næste møde.

Udeståender
KLA har oplæg klar til næste møde angående priser etc. for eventuelle nye
medlemsklubber.
WH taler med Z & Match om rabatordninger. KS sender opgørelse til WH.
SLTU skal arrangere ca. 150 Vinter Tours i løbet af vinteren.
På mødet den 16/9 i Nyborg med forbundet beder vi om at der holdes 2 møder
om året.
Der er skrevet til 7 klubformænd hvor vi ikke får tilbudt ret mange banetimer
til bl.a. SM og Vinter Tours.
Inden næste møde får WH Michael Tannis fra DTF til at tjekke 2-3 af vore
indbydelser, for forståelse og sprogbrug.

Eventuelt
Julefrokosten holdes den 26. november i Ballerup Tennisklubs lokaler, det
bliver dog en anden som skal stå for maden.

Næste møde
Næste møde bliver den 7. oktober i Solrød kl. 17.30, hvis der er punkter som
kræver behandling inden mødet i forbundet den 12. oktober. Ellers aflyses det.
WH kan ikke være tilstede. Næste møde igen bliver den 16. november.

Solrød Str. den 10. september 2010
Kurt Søndergaard

