
Referat fra årsmøte i Lommedalen tennisklubb 
 

Dato: 16.04.2015 

Til stede: Styret ved: Morten Hansen Østli, Nina Jerkins, Yngve Grimsøen, Dave Green, Geir 

Ruud. 8 øvrige medlemmer.  

 

1. Godkjenning av innkalling  

Godkjent uten kommentar. 

 

2. Valg av dirigent, sekretær og undertegnere 

Dirigent: Morten H. Østli 

Sekretær: Morten H. Østli 

Undertegnere: Dave Green, Geir Ruud 

 

3. Orientering fra styret – anlegg 

 Styret har gjennomført prosjekt i 2014 for å tilrettelegge for minitennisbaner 

bak boden og frigjøre plass til bruk av ballvegg på begge sider. Av 

totalkostnad ca 85 000, ble 80 000 finansiert gjennom støtte fra 

kommune/tippemidler og mva-refusjon. Øvrig dekket via dugnad.  

 

4. Samarbeid 

 LTK inngår samarbeid med Lommedalens IL for markedsføring av tennis via 

LILs hjemmeside og øvrige kanaler mot deres medlemmer. Mer informasjon 

vil komme  

 LTK vil søke å utvide samarbeid med Vestre Bærum Tennisklubb 

(Rykkinn/Rud). VBTK har et bredt tilbud av kurs og turneringer for barn og 

voksne, og innendørsbaner. VBTK er i prosess for å søke om midler til ny hall 

med større kapasitet. Det vil være aktuelt for LTK å skaffe fast spilletid her. 

 

5. Orientering fra styret – medlemskap, økonomi og IT 

 LTK hadde i 2014 ca. 175 medlemmer i klubben, en økning fra ca 150 i 2013. 

Styret forventer fortsatt medlemsvekst i 2015. 

 Klubben har ca 170 000 i egenkapital, og vil basert på innbetalt årlig 

medlemsavgift og sponsormidler ha en sunn økonomi til å kunne iverksette 

flere aktiviteter for medlemmene (se pkt. 9) 

 Klubbens webside er viktigste kanal for medlemskap, banebooking og 

informasjon/påmelding til kurs/aktiviteter. LTK har også egen side på FB, som 

styret oppfordrer medlemmene til å bruke (informasjon og bilder fra 

aktiviteter, invitasjon til spill/kamper, osv) 

 LTK kan tilby sine medlemmer jakker og t-skjorter med klubbens logo.  

 

6. Regnskap godkjennes og revideres 

Regnskapet er godkjent uten kommentar, og er revidert av Roar Skorge.  

  



 

7. Valg av styre 

 

Følgende styre ble valg: 

 

Leder: Morten Hansen Østli 

Nestleder: Yngve Grimsøen 

Kasserer: Nina Jerkins 

Revisor: Roar Skorge 

Styremedlem: Dave Green 

Styremedlem: Geir Ruud  

 

8. Medlemssatser 

 
Medlemssatsene for 2015 er uendret fra 2014. Det vil fortsatt være gratis å booke 

banene. 

 

Medlemskap       Pris 2014 Pris 2015 

Familie                   1700 1700 

Voksen / junior, over 12 år 800 800 

Junior, under 12 år 500 500 

   

 

Nøkkeldepositum kommer i tillegg med kr. 500,-.  

 

9. Aktiviteter for 2015 

 Kurs for barn/unge: Pågår ukentlig frem til sommeren, ca 25 barn fordelt på to 

grupper (5-7 år, 8-14 år). Klubben har barneracketer, minitennis-nett, etc slik at 

barn kan få en enkel introduksjon til tennis 

 Åpen Dag vil arrangeres i løpet av våren, hvor medlemmer/ikke-medlemmer 

blir invitert for en introduksjon til tennis og klubben. Ytterligere info vil følge 

 Lommedalen Open (klubbmesterskap) vil bli arrangert i løpet av sesongen. 

Styret oppfordrer medlemmer til å stille i arrangementskomité 

 Ytterligere turneringsspill for barn og voksne vil bli vurdert 

 Flere medlemmer (barn/unge) deltar i år på turneringer på vegne av klubben. 

Vi oppfordrer flere medlemmer til å melde seg på for eksempel lokale 

turneringer i regionen.  

 

10. Eventuelt 

 Ingen øvrige saker ble behandlet 

 

 

 

 

_________________________    ________________________ 

 

Dave Green (sign)     Geir Ruud (sign) 


