
 

Referat af bestyrelsesmøde 
Mandag den 11. november kl. 19.00 
Deltagere: Erik Ditlev (formand), Marianne, Morten Rikard (ref.) 
 
Kort bestyrelsesmøde da spørgsmålet vedr. fonde og klublokale skal afsøges snarest. 
 

1. Valg af referent 
Morten Rikard valgt som referent. 
 

2. Klublokale 
Mønshallen har tilbudt et klublokale i den sydligste ende af Mønshallen. Lokalet er et tidligere 
omklædningsrum og kræver kraftig renovering. Vi skriver til Inge-Vibeke fra Mønshallen for 
at høre om overtagelse, husleje, renovering mv.  Vi bestiller flyttebil til at flytte vores møbler 
fra det gamle klublokale som er opsagt. Møblerne kan indtil videre stå på Eriks arbejdsplads. 
 

3. Det nye tennisanlæg 
Marianne og Morten har holdt møde Inge-Vibeke fra Mønshallen, samt Merete og Trine fra 
Vordingborg Kommune. 
1) Møn Tennisklub fik godkendelse til at ansøge fonde om tilskud til tennisområdet (slagmur, 
skumtennis, belysning mv.) med bevillingen på 1.7 mio. kr. som lokal medfinansiering.  
2) Merete fortalte de gamle baner stadig stod til at blive fjernet, så snart der kunne anlægges 
andre faciliteter. 
3) Trine foreslog at flytte padeltennisbanen ud mod Ulvshalevej, og dermed beholde 
asfaltbelægningen til slagmur og skumtennis. Trine gjorde opmærksom på, at der måske ikke 
ville være økonomi til at føre parkeringspladserne helt ned til tennisbanerne i første omgang, 
men dog ned til starten af ungdomsklubben. 
 
I vores opfølgningsmail til mødet (sendt til Merete, Trine og Inge-Vibeke) gjorde vi 
opmærksom på, at Møn Tennisklub ønsker at de gamle tennisbaner bevares (til 
turneringstennis, familietennis, tennis for folkeskolerne, samt til ældre spillere, da det er et 
blødere underlag). Klubben tilbyder at betale for drift af de gamle baner fremadrettet. 
 

4. Ansøgning af fonde til de nye baner 
Vi skriver til Lokale- og Anlægsfonden for at høre om muligheder for støtte. 
Vi skriver til Keingart for at høre om de har anbefalinger til fonde. 
Ansøgning skal ske hurtigst muligt, så kommunen kan komme videre i anlægsprocessen. 
 
 

 Referent 
Morten Rikard 
 

 


