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Tre forskellige forslag til generalforsamling i KTK den 26.03.19  
 
1. Forslag: Det virker af og til lidt tilfældigt, hvem der får oplysninger om forskellige 
aktiviteter i klubben. Det har jeg flere gange bemærket i forhold til bredde-
aktiviteter. Derudover overser man let, hvis informationer kun lægges på 
hjemmesiden, uden at man gør opmærksom på det via bookingsystemet.  
Jeg foreslår, at man nu tager nyhedsmailmodulet i brug via bookingsystemet, da 
man der kan vælge, hvilke nyhedsbreve, man ønsker at modtage. Dermed skal der 
meldes ind til de ansvarlige for de forskellige aktiviteter i klubben, der så sørger for, 
at informationerne sendes automatisk ud til alle de medlemmer, som ønsker at 
modtage de forskellige nyhedsbreve.  
 
2. Forslag: Da mange kan have glæde af at slå til mange bolde foreslår jeg, at der 
indkøbes boldmaskiner, så man kan booke/købe en bane med boldmaskine. Der må 
så indrettes særskilte skabe med koder og opladningsmulighed/strøm. Det skal være 
muligt, at booke en bane og boldmaskine for kun 1 person/medlem (a la gæstetime). 
Om vinteren, hvor hallen er meget optaget kunne det eventuelt kun være ydertimer, 
hvor denne mulighed tilbydes. Hvis det er problematisk med grus ved udendørsbrug, 
kan en dyr maskine eventuelt kun kunne lejes til indendørs brug. Derimod kan to 
billige maskiner bruges udendørs, fx på bane 1 og den bane, der ligger tættest på 
indgangspartiet til klubben (bane 9 eller 10). Nogle maskiner har genopladelige 
batterier og andre ledning. Jeg har drøftet de forskellige boldmaskiner med Dina, så 
mit forslag kan være konkret. Med den rette timepris på leje af bane med 
boldmaskine, vil de hurtigt være betalt af medlemmerne og kan driftes via 
lejeindtægten. Dermed foreslår jeg indkøb af to billige og en dyrere boldmaskine – 
alternativt to dyrere: 
Billig model - eksempel: Boldmaskine Tennis-Twist (Varenummer: P842016) 
2.350,00 DKK pr styk ekskl. moms – inkl. moms 2.937,50 DKK 
Dyrere model med flere funktioner - eksempel: Lobster elite one boldmaskine 
(Varenummer: P300516) 12.500,00 DKK – Inkl. moms 15.625,00 DKK  
(Modeller er fundet hos Presenco Sport https://bit.ly/2EBS4zc)  
 
3. Forslag: Jeg foreslår, at der igen tilbydes mulighed for træningscamps i klubben på 
forskellige niveauer – fordelt på to dage.  
 
Venligst  
Nini Arnbjørn Clausen  
Medlem nr. 1150 


