
 

Referat af bestyrelsesmøde 
Søndag den 24. maj kl. 19.00 
Deltagere: Erik Ditlev, Marianne Florman, Morten Rikard (ref.) 
 
 

1. Valg af referent 
Morten Rikard valgt som referent. 
 

2. Banerne er nu klargjort 
Der mangler en midtliniegjord til at holde nettet på bane 1. Erik vil kontakte firmaet som har 
klargjort banerne. Alternativt vil klubben selv købe en gjord. Den koster ca. 200 kr. inkl. 
forsendelse. 
 

3. Vedligeholdelse af baner / ny vindskærm 
 

a. Reparation af hegn 
Erik vil rykke Vordingborg Kommune for reparation af hegnet. 
 

b. Vindskærme 
Erik vil indkøbe vindskærme for sponsoratet fra Fanefjord Sparekasses Fond. 
Indkøb har afventet at hegnet blev repareret, da løse ender i hegnet ville kunne 
ødelægge de nye vindskærme. De bliver nu købt, så vi kan sætte dem op de steder i 
hegnet, som ikke vil ødelægge skærmene. 
 

c. Opbevaringsskab 
Morten indkøber opbevaringsskab for sponsoratet fra MønNU. 
 

4. Ny boldmaskine 
Klubben køber en ny boldmaskine, som klubbens medlemmer kan benytte efter instruktion. 
Det er nye sponsorater som har gjort købet muligt. Vi håber at boldmaskinen kan medvirke til 
at fastholde og tiltrække nye medlemmer. Der er forventet leveringstid på ca. 1 måned. 
 

5. Træner 
Lørdag d. 30. maj er der juniortræning med Michael Mortensen og Kim Hansen i Nykøbing F. 
Tennisklub. Erik deltager med indtil videre to juniorer. Alle juniorer er velkomne (U10-U18). 
Kim Hansen er sportschef for Tennis Øst og Erik vil snakke med Kim, samt ledere fra de 
omkringliggende klubber om muligt samarbejde om træner. 
 

6. Økonomi 
a. Medlemskontingent 

Nyhedsbrev og opkrævning af kontingent er sendt ud. 
Pr. dags. dato har 49 medlemmer betalt kontingent (35 voksne, 14 juniorer). 
 
 
 



 

b. Fundraising til det nye tennisanlæg.  
DGI har en medarbejder som kan hjælpe med søge fonde. Bestyrelsen vil kontakte 
medarbejderen for at indlede et samarbejde. 
 

c. Lions Club Møn 
Erik har sendt ansøgning til Lions Club Møn. Klubben afventer svar. 
 

d. Møns Bank 
Møns Bank har tidligere været sponsor. Erik vil skrive til banken for at høre om de vil 
fortsætte sponsoratet. 
 

e. OK sponsorat 
Energiselskabet OK giver mulighed for, at medlemmer kan støtte deres klub når de 
tanker benzin. Møn Tennisklub har skrevet sig op til at komme med i denne ordning. 
Mere info følger. 
 
 

7. Eventuelt 
Andre opgaver: 
Bedre synlighed. Skilt ude ved vejen. 
Kontakt til fodboldklubben for adgang til toiletterne, samt nøgle til kæden - primært til 
træner og ved specielle lejligheder. 
 
 

 

 Referent 
Morten Rikard 
 
 
___________________________ 
 

 

 

 


