Referat af bestyrelsesmøde i Aabenraa Tennisklub
torsdag den 23. februar 2017 kl. 19.00
Sted: Farverhus 210 (hos Anna Marie)
Deltagere: Heidi Hansen, Anna Marie Munk, Torben Christiansen, Mette Tiedemann,
Sinna Hedevang, Paul Jensen, Lisbet Matthiesen og Else Marie Westergaard.
Afbud: Thomas Knudsen
Klaus Libergren deltager under punkt 1

1. Velkommen til Klaus: Lisbet bød velkommen til os og specielt Klaus, vores måske nye
træner. Det er meningen, at Klaus skal træne motionisterne om onsdagen fra kl.
18 - 20 i perioden fra 26.4. til den 21.6. Vi skal lige have afstemt hans samt vores
forventninger med hensyn til løn og træning.
Klaus har trænerkursus K1, K2 og er i gang med K3. Han er hjælpetræner på 2 junior
hold i Kolding og 1 hold i Seest.
Klaus er 47 år og har spillet på motionsplan.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde. OK
3. Nyt siden sidst v.Lisbet
Der er minitennis stævne den 4.3.2017 i Rødekro.
Lørdag den 18.3.2017 holder DTF generalforsamling i Kolding. Der er frokost fra kl.
12.00. Lisbet har invitationen, som hun sender ud.
Tilmelding til holdturneringen i JTU.
Søren Juhl, Torben og Lisbet sørger for tilmelding.
Der er kommet mail fra Arena, Aabenraa vedr. fordeling af kommende haltimer.
Lisbet tilmelder minitennis for juniorerne.
4. Regnskab v. Mette og Heidi herunder indberetning via conventus
Overskud for 2016 kr. 29.098,31. Regnskabet er sendt til godkendelse af revisor.
Mail til Heidi via hendes arbejdsmail: heh@fleggaard.dk
5. Aktiviteter 2017 – herunder info fra møde med DGI konsulent Jonathan Knudsen 19.
februar.
Det var et godt møde, hvor Jonathan fortalte lidt om, hvad vi kan bruge ham til.
Lisbet og Anna Marie har referat af mødet.

a. Træning – endelig planlægning tidspunkter og trænere
Juniorer
mandag kl. 16.00 - 17.30 nybegyndere og let øvede, trænere Anne Kathrine og Helene.
mandag kl. 17.30 - 19.00 øvede, 13 - 18 år, træner Tine Heuschkel med Tim Heuschkel
som back up.
torsdag kl. 15.30 - 17.00 nybegyndere og let øvede, træner Heinz Gruber (spil og leg).
Heidi spørger Emily og Sarah om de vil være hjælpetrænere her.
torsdag kl. 17.00 - 18.30 øvede, træner Preben Kønig.
træningsstart mandag den 24.04.2017, ialt 8 gange i foråret.
Der reserveres 2 - 4 baner
Veteraner
tirsdag kl. 16.00 - 18.00 ingen træner
fredag kl. 15.00 - 18.00 ingen træner
træningsstart 25.4.2017.
Der reserveres 2 baner.
Seriespillere
tirsdag kl 18.00 – 20.00 ingen træner
træningsstart 25.4.2017.
Der reserveres 2 baner.
Motionister
onsdag kl. 18.00 - 20.00 nybegyndere og øvede, træner Klaus Libergren (ikke endelig
på plads endnu).
træningsstart onsdag den 26.4.2017, sidste træning før sommerferien onsdag, den 21.6
2017. Afslutning den 28. juni 2017.
Fra onsdag, den 16.8.2017 3 gange træning.
Pantere
mandag kl. 9.00 - 11.00, trænere Høggi, Ib, Erik og Thomas (Thomas tager sig af nye
spillere)
start mandag, den 24.4.2017, efter sommerferien mandag, den 14.8.2017.
b. Tennisskole i uge 32 fra onsdag til fredag kl. 9 - 15.
Bane 1 - 4 bookes.
DGI sørger for alt inkl. trænere.
Det vil selvfølgelig være fint, hvis nogen af os alligevel kommer og hjælper til.
c. Voksenintroduktion

i f.m. motionist træning onsdag den 3.5. og 10.5. Trænere Hanne, Frank og Torben.
d. Drop-In med eller uden handicap point
fortsætter med handicap point
mandag 18.00 - 20.00 på bane 5 - 8 ved Anna Marie med Lisbet som back-up.
start 1.5.2017
fredag, drop-in 15.00 - 18.00.
Bane 1 - 4
Start 5.5.2017
Torben laver info om drop-in om fredagen.
e. Klar- parat- tennisstart
koncept hvor man inviterer en folkeskole klasse f.eks. 3 - 6 klasse. Sidste år kom en
klasse fra Høje Kolstrup Skole. Det var gratis sidste år. Høje Kolstrup Skole er interesseret igen. Det vil nu koste f.eks. 3 timer fra 10 - 13 kr. 695 pr. gang, og en hel dag 7
timer kr. 1.195. Vi skal bare stille baner til rådighed.
Lisbet aftaler 2 datoer.
f. Annoncering på hjemmesiden
træningstider lægges ind. Lisbet laver oplæg til aktivitetsplan. Anna Marie kommer
med sæsonplan med datoer i fællesskab med Torben.
6. Evt.
Da tennissportens dag den 29.4.2017 falder sammen med vores familietennis
samme dag fra 9 - 12, slår vi disse sammen. DGI sørger nemlig for al reklame.
Lisbet tilmelder os. Vi aftaler nærmere ved næste møde.
DGI kommer gerne og hjælper med træning etc. Vi skal bare bruge dem.
Sinna fortalte, at hun kender en golftræner, som gerne vil komme og holde foredrag
for os om positiv psykologi/mentaltræning.

Torben ønsker i stedet for gentlemens cup den 26.8.2017 et nyt koncept med evt.
en mixpulje, som skal finde sted søndag, den 13.8.2017
kl. 10 - 13. Pris kr. 100 - 150 pr. par. Torben er tovholder på projektet og
han udarbejder invitation.
Til slut så skal vi have fortalt spillerne, at spiller man DGI kampe, så skal der betales
fuld kontingent.
7. Næste møde
mandag, den 3.4.2017 kl. 19.00 i klubhuset.

Referent: Mette

