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Tennisbaneudvalget

De hvide felter udfyldes af udvalgsformanden

Revisionshistorik Version Dato Gemt af Kommentar

1.0 07-09-15 Kurt Gram Dok-oprettelse som indspil til tennisbane udvalget

1.1

Formål og rolle Tennisbaneudvalget og dets eventuelle underudvalg skal sikre, at Aalborg Chang 
tennisbaner til enhver tid er forsvarlige og brugbare. Dvs. brugbare til spil, jfr. DTF's 
regler. 

Sammensætning Tennisudvalget består af 3 repræsentanter, der er valgt på Tennisafdelingens årlige 
fællesmøde - det er deres opgave at bemande udvalget og evt. underudvalg med rette 
repræsentation samt at uddelegere opgaver og ansvar til evt. underudvalg.

Medlemmer Svend Riis, valgt på fællesmøde i Chang, oktober 2014
Hardy Nysom, indvalgt november 2014
Kurt Gram, valgt på fællesmøde i Chang, oktober 2014



Ambition Til enhver tid at have 4 fuldt funktionsdygtige tennisbaner.

At sikre opsparing og budgetplanlægning til fornyelse af belægning på bane 1 + 2 
senest år 2016. 

At sikre opsparing og budgetplanlægning til fornyelse af belægning på bane 3 + 4 
senest år 2020. 

Økonomi Medlemsindtægter samt div. tilskud skal sikre tennisbanernes løbende vedligehold.

Ekstraordinære udgifter, såsom udskiftning af belægninger, spares der op til i  
tennisafdelingen, således at  der med fornødent tilskud fra hovedklubben kan  
gennemføres de nødvendige ekstraordinære udgifter, herunder nye belægninger.

Pr. 1/9-2015 har tennisafdelingen selv opsparet ca. 100.000kr til nye belægninger, jfr.  
Ambitionerne.

Samarbejde Økonomiudvalget i relation til budgetplanlægning
Aktivitetsudvalget ved klubsamarbejde med andre klubber
Tennisspiludvalget mht. planlægning af vedligehold mm.

Opgaver og ansvar Foreløbigt definerede opgaver og ansvar:
1) Udarbejde kalender for nødvendigt løbende vedligehold, herunder den årlige 

banerensning i foråret
2) Indhente tilbud på udskiftning af belægning på bane(r)
3) Fremlæg forslag til udskiftning og få hovedbestyrelsens godkendelse hertil
4) Definer og kommuniker holdning og fremgangsmåde overfor 'ikke medlemmer' på 

anlægget
5) Etablere relationer til og aftaler med venskabsklubber i ind- og udland.
6) Udarbejde regnskab og budget for nuværende/kommende år

Underudvalg TBD

Godkendt af bestyrelsen [dato for godkendelse]
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