Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Tennisklub
Mandag den 3.april 2017 kl. 19.00
Sted: Klublokalet, Aabenraa Stadion
Deltagere: Heidi Hansen, Anna Marie Munk, Torben Christiansen, Sinna Hedevang, Lisbet
Matthiesen, Else Marie Vestergaard
Afbud: Mette Tiedemann, Paul Jensen, Thomas Knudsen
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
• Tilføjelse til referatet. Else Marie Westergaard deltog på sidste møde. Rettelser laves og
nyt referat placeres til websiten. Lisbet orienterer Paul.
2. Nyt siden sidst v.Lisbet
• Der er søgt et legat på 7.000 kr. Svar forventes senest 12.april 2017.
• 1,5 time i hal 3 (gammel hal 1) er booket fra 1. oktober 2017 - hver torsdag kl.15:30 –
17:00 til Mini tennis.
3. Regnskab v. Mette og Heidi
• Gennemgået status pr. 03-04-2017.
• Investeringer på 30.000 kr. til nyt hegn med matchende tilskud fra kommunen / stadion.
4. Aktiviteter 2017
a. Standerhejsning – planlægning og fordeling af opgaver
Kl 13.00 med tale af formanden. Sangen ”Aabenraa Sang” - Heidi
Spille turnering med lodtrækning - Anna Marie
Slut af med kaffe & kage – bestilles hos Bjarne - Lisbet.
Er p.t annonceret på websiten. Paul sørger for, at det er synligt for alle. Kontakt Lea
om information kan komme på ”by i bevægelse” facebook site - Heidi.
b. Træning – status
Skema er lavet for al junior træning, som danner grundlag for træningsansvar /
deltagelse og er sendt til alle involverede.
Alle træningstidspunkter er aftalt med de respektive parter / ansvarlige.
Godtgørelse aftaler laves med alle parter, som foretager træning og aktiviteter for
klubbens medlemmer.
c. Tennissportens dag – annoncering og planlægning af dagen
Er p.t annonceret på websiten. Paul sørger for, at det er synligt for alle. Kontakt Lea
om information kan komme på ”by i bevægelse” facebook site.

Anna Marie er kontaktperson. Gratis pakke med plakater / postkort bliver sendt til
Anna Marie.
Bliver afholdt den 29. april kl 9 – 12 i forbindelse med Familietennis. Evt. 4 mini
tennis baner, en trænings bane styret af Torben, Familie Tennis med juniorer og
deres forældre.
Klubbens eget materiale laves af Heidi.
Paul kontakter lokalavisen med tilbuddet, når materialet kommer.
Vi følger op, når materialet kommer.
Kontakt DGI om hjælp til dagen – Anna Marie.
d. Klar-parat- tennisstart – endelige datoer
24. maj og 31 maj 2017 kl. 10 – 13 på 4 baner for Høje Kolstrup skole. Baner bookes
– Paul / Heidi. Panter træningen skubbes til en anden dag / tidspunkt. Else Marie
informerer Panterne.
e. DGI træning & turnering – forslag 28.maj
Der kommer en DGI instruktør og underviser. Vi spørger ind til, hvordan det vil
foregå. Lisbet følger op på dette.
f. Øvrige aktiviteter – andet
Vi er meldt til Aktiv ferie, som foregår 29. juni kl 10 – 13.
g. Annoncering på hjemmesiden
Opslag bruges af bestyrelsen . Vi vil forsøge at lave en facebook site til
medlemmernes opslag.
5. Vækstaftale DGI – mail fremsendt den 28.3
Vi vil gerne arbejde videre med dette. Lisbet vil informere DGI om vores ønsker.
6. Sponsoraftale – mail fremsendt
Sponsor klubtrøje tilbud fremlagt af Lisbet. Lisbet følger op på dette.
7. Evt.
•

•

Kontingent
o sendes via email (faktura den 23. april 17). Skal betales inden 14 dage.
Informere alle om, at de burde modtage og holde øje. Hvis ikke den
modtages, skal der informeres til pågældende kontakt / ansvarlige person.
Heidi laver en oversigt til Else Marie på pantere og pantere info, både aktive
og ikke aktive.
Ved betaling via bank overførsel skal der skrives medlems nummer og
faktura reference.
Sportmaster
o Rabat aftale undersøges af Torben

•
•

Mobilpay
o Undersøges en gang til – omkostninger og oprettelser – Heidi vender tilbage.
Bolde
o Alle nye som melder sig ind i klubben som ny spiller – 1 rør
o Træner & hjælpetræner – 1 rør
o Liste på boldsalg er placeret i aflåst skab med bolde.

8. Næste møde
Den 3. maj kl. 16:30 inden træning i Klublokalet.
Referent: Heidi Hansen

