Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Tennisklub
Onsdag den 11. oktober 2017 kl. 19.00
Sted: Klublokalet, Aabenraa Stadion
Deltagere: Heidi Hansen, Anna Marie Munk, Torben Christiansen, Else Marie Westergaard, Mette
Tiedemann, Anne Duus, Ralf Gangolf og Lisbet Matthiesen.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 4. september 2017
Godkendt fra 4 september 2017.
2. Nyt siden sidst v.Lisbet
Konstitueringsmødet for 14 dage siden, hvor nye medlemmer blev introduceret til
bestyrelsesarbejdet .
Minitennis for juniorer starter op i uge 43 i hal 3 i arenaen torsdage fra kl. 15.30 til 17.
Trænere er Anne Kathrine og Helene.
Før havde vi nogle bokse i hal 2 til ketchere. Håndboldklubben bruger en skraldespand med
lås på, og det er det vi gør – Lisbet har en gammel skraldespand, som hun donerer, der skal
lige en lås på, hvilket Torben sørger for.
Skraldespanden kan stå under den gamle tribune.
Torben har ryddet op på I boldrummet
Aktuelt fra i formiddags:
Lisbet blev kontaktet af Jyske Vestkysten: De havde hørt, at vi har vanskeligheder ved at
booke i den nye arena. Lisbet kendte ikke til noget.
3. Regnskab v. Mette og Heidi
Er næsten færdigt – ca. 25.000 kr. – 193.000 kr i banken – der er styr på det.
Der kommer liste med vinter tennis fra Panterne.
Der kommer ikke opkrævning ud til vintertennis.
Bestyrelsesmedlemmer får fri kontingent.
godkendt regnskab med underskrifter for 2016 lægges på nettet.
4. Vintertennis: drøftelse af om der skal tilbydes Drop In
Som sidste år, uforpligtende med egne bolde, bestyrelsen skal ikke være tilstede.
Lørdag fra kl.13-15, som et nyt tiltag, - 2 baner bookes frem til jul, hvorefter der evalueres.
Start lørdag i uge 43. – lørdag d. 28.10.2017. Anna Marie skriver en meddelelse på
hjemmesiden.
5. Kontingent
Drøftelse af kontingent for 2018. Bestyrelsen er enige om følgende kontingenter:

Juniorer sættes ned med 100 kr til 600 kr for at få flere ind, og Pantere hæves 100 kr til 700 kr. De
bruger banerne meget, men har også mulighed for at deltage i mange fælles arrangementer i
klubben ligesom afgifter til deltagelse i DGI turneringer fremover betales af klubben.
Om vinteren er forholdene ens for alle.
Der blev talt om at have et helårs kontingent – og give 50 kr. i rabat.

Familiekontingent 1800 kr og forældre barn 1400 kr.

6. Hjemmeside herunder Uddannelse af booking v. Heidi
Gruppe booking – der er nogle der er uddannede.
Mere enkelt – få punkter – struktur. Ralf, Anna Marie og Paul ser på sagen.
7. Facebook: ønske om oprettelse af facebook site
Der oprettes en facebook site på en google konto, memberlink kan føde over på facebook.
Der skal være en bekræftelse fra hvert medlem på at deres billede må bruges.
Mange unge ser på facebook – der er mulighed for at kommunikere med nogle.
Heidi laver et oplæg.
8. Klubtøj v. Torben

God ide med hvide bukser og blå trøje, - Jan Hamann kan komme med en kollektion til næste
møde.

9. Booking / administration af tennisbane i Arena v. Torben

Torben og Mette har møde med Birgitte Junker den 12. Oktober, hvor dette bl.a. vil blive drøftet.

10. Evt.
Trænere – Heinz har sagt ja, Rasmus Hurup har sagt ja til at være hjælpetræner.
Heinz vil gerne have det delt op i 2 hold, således at de kan spille bagefter efter træning –
Rasmus kan først efter kl. 16 grundet skolen. Sarah og Emily kan muligvis fortsætte som
hjælpetrænere.
Serie 1 – Ruben har sagt ja til at træne vores serie 1, og Sønderborg svarer, om Igor kan
komme 3-4 gange som gæstetræner.
Preben Koenig har ikke svaret, om han vil træne motionisterne endnu. Torben følger op.
Preben træner stadig juniorerne.
Spillere udefra ang. kontingent – drøftes igen.Det blev aftalt, at de skulle betale halvt
kontingent. De må kun deltage i træning og kun spille, hvis det er med en af seriespillerne.
Anna Marie kom med et forslag til en klubsang,. – en god ide.
DGI Aktivitetsmøde d. 26. okt. – Ralf, Anna Marie og Lisbet kommer.
Torben skal bruge 4 spillere til at teste arenaen den kommende søndag kl. 14-15 for at
prøve at sætte net op og prøve underlaget. Else Marie prøver at finde en sammen med
Mette.
11. Næste møde mandag d. 20 November kl. 19 – i klubhuset.
Træning planlægges i detaljer næste gang.

