
Emne: Tage stilling punkter til generalforsamling 

 

Tage stilling til for at bevare opadgående medlemmer og for at bevare eksisterende medlemmer. 

 

1) Tage stilling til taget. 

 

2) Tage stilling til Større Tagrender og flere nedløbsrør. 

 

3) Tage stilling til Bane 9-10-11 Hardcourt baner med en boble over vinteren. 

 

4) Tage stilling til Kamera så man kan se vejret hjemmefra på telefon og computeren. 

 

5) Tage stilling til lys på Banerne 

 

6) Tage stilling til Klubhus med låsesystem inde hos Buller.  

 

7) Tage stilling til Vedr. Cafeudvalget med menuer, køleskab, bordtennis, hyggekro og m.m 

 

8) Tage stilling til WIFI 

 

9) Tage stilling til Device detect if the ball is in and out using his senors. 

 

10) Tage stilling til Boldmaskine med leje 

 

11) Tage stilling til at man kan booke max 2 timer udendørs pr. uge i træk 

 

12) Tage stilling til mere Aktivitet for Cafè Dinner, drinks m.m 

 

13) Tage stilling til nyt Logo til Klubtøj 

 

14) Tage stilling til om vi kan købe/leje køleskab køleskab til sandwich, vin, vand og m.m 

 

15) Tage stilling til et nyt feje system og dommerstole m.m 

 

16) Tage stilling til en Rangliste i glas og ramme og klubmesterskaberne 

 

17) Tage til stilling slå muren skal være de rette mål og større hegn og risiko trafikken udenfor på vejen. 

 

18) Tage stilling til Fastansætte en person om sommeren til løbende reparationer og løbende på hele udendørs anlægget. 

 

19) Tage stilling til at Fjerne ukrudt ved hegnene og slåmuren.  

 

20) Tage stilling til Medlemskort i gamle dage i kortholderne. 

 

21) Tage stilling til Rengøring + om det brugbart nede ved banerne CC,1 og 2 og (Hvor tit bliver der gjort rent). 

 

22) Tage stilling til flere og større skabe til medlemmerne. 

 

23) Tage stilling til om hvor vidt folk skal have lov til år efter år, at have faste indendørs bane hver vinter. 

 

24) Tage stilling til en Komite af juniorledere 

 

25) Tage til stilling til at lave klubblad som i gode gamle dage. 

 

26) Tage stilling til om Matriklen som vi ejer om vi kan få et lån, for at forbedre serviceniveauet. 

 

Venlig hilsen 

 

Judy og Allan 
 


