
Møde i styregruppen for BTI Tennis 

 

Onsdag 23. februar 2022 kl. 18.30 i klubhuset i Tversted 
 

DELTAGERE: 

Carsten Buhelt, Marianne Buhelt, Iver Frederiksen og Jette Pedersen 

Øvrige: Carsten Kristensen (lysanlæg) Lars Bro (padel tennis) og Elsebeth Madvig 

AFBUD: Poul Erik Strange 

 

 

REFERAT 
 

1. Referat 

Elsebeth skriver et beslutningsreferat. Marianne lægger det på hjemmesiden. 

 

2. Baneklargøring: 

Jette bestiller 4 ton sand, 12 stk. børster til kostene, røde og hvide kugler til tælletavlerne, stropper til net. 

 

Vi fik ny belægning på banerne sidste år, derfor skal de IKKE fejes i år. 

Carsten B. undersøger, hvad det koster at leje en el-trillebør til at køre nyt sand ind på banerne med. 

 

Flagstangen ved tennisbanerne knækkede under Malik-stormen! 

Carsten B. indkøber en glasfiber flagstang for jubilæumsgaven fra BTI (gavekort på kr. 2.500 til Bygma). 

 

Vi afsætter weekenderne 2.-3. april og 9.-10. april til klargøring af banerne. 

Listen med opgaver, der skal udføres, bliver lagt på bordet i Klubhuset. 

Marianne laver plakat og opslag på hjemmeside og facebook.  

 

 

3. Standerhejsning 30. april kl. 11.00-14.00 

Carsten B. indkøber drikkevarer og grillmad 

Jetter skriver og holder velkomsttalen 

Marianne laver plakat og opslag på hjemmeside og facebook  

 

      

4. Tennissportens dag 30. april kl. 11.00-14.00 (sammen med standerhejsning) 

Jette bestiller materialer til omdeling. 

Marianne annoncerer på hjemmeside og facebook 

 

 

5. Aktiviteter i BTI Tennis 2022 

 

A) Træningstider/Drop-in 

Mandag kl 18.30-20.30 Senior v/Jette 

Onsdag kl. 16.00-18.00 Junior v/Jette 

Onsdag kl. 18.00-20.00 Senior Drop-in 

Torsdag kl. 9.00-10.30 Senior v/Lars (NYT!) 

Søndag kl. 10.00-12.00 Senior Drop-in 

 

B) JTU hold 

Carsten B, Helen og Lars stiller holdene. Jette tilmelder. Frist 5. maj. Pris kr. 350 pr. hold. 

 

C) Tannibugt Open 10-11-12 juni  

Dobble-turnering for +45 M/K mix 

Helen, Steffen, Niels N. og Jette laver turneringen. 

Marianne udsender indbydelse. 

 

D) Beachtennis stævne 

Planlægning udsættes. 



 

E) Tematennis 

Jette spørger Jørgen Nørgaard, om han vil lave tematræning i maj og august. Andre muligheder 

undersøges. 

 

 

6. Kontingent 2022 - uændrede 

Senior kr. 600 – Junior kr. 400 – Familie kr. 1.500 – Turist kr. 300 

Medlemmer af Sindal Tennis kan tegne medlemskab til halv pris. 

Medlemmer af BTI Tennis kan tegne medlemskab i Sindal Tennis til halv pris. 

Marianne og Jette sender opkrævning ud medio marts 2022. 

 

 

7. Regnskab 2021 og Budget 2022 (er sendt til FM Jette) 

Resultat 2021: Kr. - 34.281,08 pga. ny belægning på de to gamle baner. 

Kontingent og baneudlejning har givet en indtægt på ca. kr. 44.000. 

Sponsorindtægter ca. kr. 31.000. 

Saldo på bankkonto pr. 31-12-2021: Kr. 48.562 

Resultat Budget 2022: Kr. 8.236.  

 

 

8. BTI´s Generalforsamling i Tannisbugthallen mandag 28. februar 2022, kl. 19.00 

Marianne og Carsten B. deltager. 

Jette har skrevet beretningen og læste den op på mødet. 

Marianne aflægger beretningen på generalforsamlingen i Jettes fravær. 

 

 

9. Lysanlæg (Carsten K. og Jette) 

Budgetteret pris kr. 157.100 

KIF har støttet med kr. 25.000 

Der er ansøgt om kr. 60.000 hos Hjørring Kommune. (Det blev oplyst på Generalforsamlingen den 28. feb., at 

Hjørring Kommune har bevilget de 60.000 kr.) 

Jette sætter bestilling af lamper i værk. 

 

 

10. Padelbaner (Lars) 

Lars orienterede om projektet, som skal koordineres med BTI Håndbolds beach håndboldbaner og BTI 

Havkajaks nye hus med henblik på at søge de store fonde. 

Pris for to baner med lys er ca. kr. 1.100.000 inkl. moms. 

Blandt 4 tilbud er en leverandør i Frederikshavn fundet den bedste. 

Lars deltager i padel netværksmøde i Brønderslev 1. marts kl. 16.45. 

 

 

11. Tennis Netværk Nord holder møde mandag 7. marts 2022 kl. 17 i Hjørring Tennisklub 

Jette gennemgik dagsordenen. Elsebeth deltager i mødet. 

 

 

12. Sponsorer 2022 

Vi har pt 17 sponsorer.  

Prisen for nye 3-årige kontrakter hæves til kr. 1.500 pr. år. 

Jette og Marianne laver en liste over sponsorerne og koordinerer kontakten til nye og gamle sponsorer. 

 

 

13. Bindslev Guiden 

BTI Tennis fortsætter med en annonce om baneudlejning. 

Der skal også fortsat være en annonce i Tversted Turistguide. 

 

 

 

 



 

14. Hjemmeside 

Marianne ajourfører. 

Tilbud fra Ketcher Sport til medlemmer af BTI Tennis lægges på hjemmesiden. 

 

 

15. Evt. 

Iver og Poul Erik sørger for rengøring af OK Tanken i Bindslev. 

Tannisbugt Hallen fejrer 50-års jubilæum lørdag 4. juni. BTI Tennis er blevet bedt om at lave en aktivitet ved 

hallen i den anledning. Vi kan evt. stille vores mininet op. 

Hvad skal vi give hallen i gave? 

 

Jette indkøber et par kasser bolde – HEAD og Dunlop – til klubben og til videresalg. 

 

Jette har vundet facebook-annoncering for kr. 3.000 hos Motivu.dk. Det skal være annoncering af træninger. 

Klub og hold skal oprettes. Vi bestemmer, hvornår annonceringen starter. 

 


