Referat af bestyrelsesmøde i Aabenraa Tennisklub
mandag den 4. april 2016 kl. 17

Sted: Hjelmalle 26 (v. Lisbet)
Deltagere: Heidi Hansen, Anna Marie Munk, Torben Christiansen, Hagen Clausen, Lars Neidhardt,
Else Marie Westergaard, Mette Tiedemann og Lisbet Matthiesen.
Præsentation af ny træner Gustavo Flovers ( varighed 20 min)
Gustavo aflyste af personlige årsager
Kommer til standerhejsning.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde OK
2. Nyt siden sidst v.Lisbet
Vi deltager ikke i Stranddagen.
Der er kommet henvendelse fra formanden for Ribe Tennisklub, om at han kunne tænke
sig at oprette en lukket facebook gruppe. Vi synes, det er en god idé, da vi så får mulighed
for at se, hvad de laver i andre klubber. Lisbet melder sig til gruppen. Vi hører nærmere.
Torben meddelte, at unge under 18 år kan være med til at spille i DGI turneringer med
dispensation. Kan bare ikke vinde puljen. Hold skal tilmeldes senest 10.04.2016.
Anna Marie tilmelder holdene.
3. Regnskab v. Mette og Heidi herunder trænerløn og skat
Regnskabet er revideret og godkendt af revisor Hans J. Krogh. Der er et overskud på
kr. 29.994,48. Overskuddet skyldes bl.a. mindre udgifter, forhøjelse af kontingent og
flere tilmeldinger.
Vedr. løn til trænere, så har de unge trænere alle frikort, så der skulle der ikke være
noget problem, mens de voksne får udbetalinger på udgifter de har, såsom udgifter til
kontorartikler max. kr. 1.400, tlf. og internet max. kr. 2.350, vask og vedligeholdelse af
sportstøj max. kr. 1.950, dvs. ialt kr. 5.700, hvilket beløb er skattefrit. Der laves bilag
overfor trænere i. f. m. afregning. Modtagere skal ikke fremlægge dokumentation for
størrelsen af deres faktiske udgifter.
Ved udbetaling af kørepenge skal der foreligge korrekt kørselsbilag. Takst for 2016
3,63 kr. pr. km.

4. Sæson 2016
a. Trænerstatus og træningstidspunkter
Anne Kathrine og Helene er trænere på skift mandag og torsdag. Lea er reserve.
træningstidspunkter
juniorer: mandag

16.00 - 17.30 begynder/let øvede
17.30 - 19.00 øvede/elite

træner Gustavo med hjælp af Anne Kathrine og Helene
Heidi reserverer 2 baner
juniorer: torsdag

15.30 - 17.00 begynder/let øvede

træner Anne Kathrine og Helene
17.00 - 18.30 øvede/elite
træner Preben
Lisbet har booket 2 baner
seniorer: tirsdag

16.00 - 20.00 serie 1, serie 3, veteraner,
de unge piger
distance medlemmer mod
betaling af kr. 250. De
sidste kan kun være med
til træning om tirsdagen

træner?
Heidi reserverer 4 baner
motionister: onsdag

18.00 - 20.00 nye/øvede

træner Gustavo, hjælpetræner Knud og Kurt
Anna Marie har booket 4 baner.
pantere: mandag

9.00 - 10.00 nye/øvede

trænere Kurt, Ib, Thomas og Erik
Juniorerne starter træningen torsdag den 28.4.2016
de andre hold starter første uge i maj, dvs. motionisterne 4.5 osv.

Frank og Hanne starter med 4 gange introduktion på bane 7 og 8 fra 4.5.2016
kl. 18 - 20.
Anna Marie booker.
b. Planlægning af standerhejsning søndag den 24.4.2016 med start kr. 13.00
Velkomst ved formanden Lisbet. Fortæller lidt om, hvad der skal ske.
Hagen sørger for sang. Så synger han nok solo!
Herefter spiller vi 2 timer, og afslutter med kaffe og kage.
Lisbet bestiller kaffe. Lars, Torben og Else Marie bager.
c. Afklaring ifm. deltagelse i Tennissportens dag.
Vi deltager ikke
d. Markedsføring af AATK ifm. sæsonstart (nettet, ugeavis, minitennis på multibane
mm.)
Markedsføring på hjemmesiden skal være åben for alle. Træningstidspunkter og
start ligeledes på forsiden.
Pressemeddelelse vedr. opstart og nye medlemmer udfærdiges af Lars og sendes til
Ugeavisen i god tid. Godkendes af Lisbet?
Vedr. spil på Multibane den 21.05.16, så udfærdiger Lars pressemeddelelse. Heidi
og Lisbet laver Flyers.
e. Nøgler: hvem har nøgler? Hvem skal have?
nøgler til rum i klublokale Anna Marie, Lisbet, Else Marie, Preben har hver 1 nøgle.
Torben har 2 nøgler. Andreas Weis har muligvis 1 nøgle. Det skal vi lige have styr
på.
f. Bolde: hvem har bolde? hvem skal have?
trænere og hjælpetrænere skal have 2 rør gratis
nye medlemmer i klubben skal have 1 rør gratis
g. Dato for opsætning af sommerblender
Torben sørger for opsætning fredag den 15.4. kl. 15
h. Status på indkøb af materiel
mangler kun pointtavler, hvilket er sat i gang af Torben
5. Redskabsrum: istandsættelse af redskabsrum
rummet bliver klart i løbet af sommeren, starter i august med at flytte ind.
6. Nyt fra kommunen: Blenderopdatering – skrivelse fra Ulrik Rohden
Ulrik har meddelt Torben, at han sender besked i uge 15

7. Evt.
Tilmelding af nye medlemmer. Heidi meddeler, at det er vigtigt, at vi ikke laver
specialaftaler. Alle skal oprettes som medlemmer. Heidi har evt. registreringsblanketter.
Når man booker baner, så kan man ikke aflyse, såfremt man ikke benytter banen
Det er kun administrator, der kan. Spørg hos Heidi.
Anna Marie og Lisbet har aftalt at gøre klublokalet rent den 15.4.16
8. Næste møde i klublokalet den 18.05. kl. 16.30
Referent: Mette

