Referat af bestyrelsesmøde den 14. marts 2011 i Solrød
Tilstede:

Daniel Nielsen (DN)
Preben Rasmussen (PR)
Jesper Schou (JS)
Kurt Søndergaard (KS)

Steffen Wanscher (SW)
Mona Aagaard, (MA)
Kristian Lund-Andersen (KLA)

Godkendelse af referat:
Referaterne af 25/1 og 10/2 2011 blev godkendt.

Pkt. fra Daniel Nielsen
Generalforsamling 2011:
Evaluering: det endte som det gjorde og vi skal se fremad nu.
Referat: kommer snarest og udsendes til alle til godkendelse.
Vedtægter: skal rettes til og på hjemmesiden snarest.
Hædring af afgående bestyrelsesmedlemmer: gøres i forbindelse med SM
finalerne den 13/6 2011 i Hørsholm/R.
Bestyrelse, konstituering:
DN og SW er direkte valgt.
MA valgt som næstformand.
SU mangler også en formand men Thomas og Mogens fortsætter i udvalget og
med DN som foreløbigt medlem.
DN er tovholder i forbindelse med holdreglementet men der skal nedsættes en
arbejdsgruppe som skal forenkle det. Bliver i løbet af sommeren.
KLA bliver formand for Motionistudvalget.
PR bliver formand for Klubaktivitetsudvalget
KLA er ikke med i UU mere, MA vil gerne indtræde. DN og JS er foreløbig nye
medlemmer af UU. De resterende slettes af listerne.
IT-udvalg har vi ikke nogen til men vi spørger Kurt C. om han vil. Vi vil gerne
betale ham for det. KS kontakter ham snarest.

Jubilæumsfest:
Festen den 7. maj aflyses og KS kontakter diverse kokke, musikere etc.
Vi holder en sammenkomst en af dagene i Pinsen den 11-13/6 i Hørsholm/R. i
forbindelse med SM finalerne. Her takker vi også de afgående bestyrelsesmedlemmer.
Vil laver en SM Open turnering for singlerækkerne i mesterrækken, således at
også KTU, JTU og FTU spillere deltage.
DN er tovholder på jubilæumsarrangementet.

Nyhedsbrev:
PR synes vi skal udsende elektronisk nyhedsbrev og er tovholder. Laver et kort
et snarest. KS skriver snarest på hjemmesiden om de nye medlemmer og at
festen den 7. maj aflyses.
MA vil gerne med den 19. marts i Roskilde og JS skal ikke med alligevel.

DTF generalforsamling:
MA, SW, DN og PR møder op den 19. marts. SLTU har 6 stemmer som
udleveres til DN. På det foreliggende grundlag kan vi ikke støtte et
mistillidsvotum til Henrik Klitvad.
DTF’s nye vedtægtsændringer har vi ingen bemærkninger til.
Konsulent:
Vi skal måske have en konsulent til at tage sig af flere ting, måske
administration af breddetræning etc. Ikke fuldtid men måske kvarttids eller
tredjedel.
SLTU Grand Prix serie:
Holdes i Birkerød den 18-20. marts. Næste sæson skal vi tidligere ud og helst
en hal med 6 baner.

Jubilæumsbog
Vi gennemfører udgivelsen etc.

Beslutningssager:
Tilskudsansøgning fra Ishøj TK:
Vi kan ikke støtte den da vi ikke giver tilskud til træneruddannelse. DN skriver
til dem.
Sponsoraftale og det videre samarbejde:
Vi gør som vi har gjort tidligere med hjemmesiden etc.
Vi fjerner TENGO opfordringen på hjemmesiden.
KS henter snarest de resterende 300 dusin bolde. Videresender kopi af
sponsoraftalen til hele bestyrelsen.

Orientering fra formanden
Intet at berette udover det der allerede er nævnt.

Nyt fra udvalgene
KLA vil gerne deltage i arbejdet omkring fællesrækkerne i veteran
holdturneringen.

Debatpunkter
PR rundsender sit oplæg til bestyrelsen og så tager vi det måske senere.
På næste møde skal der være noget mere om unionens visioner.

Udeståender
Listen nulstilles.

Eventuelt
Intet at bemærke.

Næste møde
10. maj kl. 17.30 i Solrød.

Solrød Str. den 17. marts 2011
Kurt Søndergaard

