Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Tennisklub den 4.december 2013
Deltagere: Heidi Hansen, Jan Rasmussen, Hanne Würtzen, Søren Baandrup, Lea Kølby Damgaard, Hagen
Schmidt Clausen og Lisbet Matthiesen
Afbud: Søren Juhl og Blanka Rasmussen
Dagsorden:
1. Kort orientering fra formanden







Kort præsentationsrunde af medlemmerne
Opfordring til at deltage i idrætskonferencen ”Indsigt og inspiration” i Vingsted den 25.januar 2014
Idrætshallen: Der mangler et opslag / reklame for klubben i Aabenraa Idrætshal. Heidi udarbejder
et opslag.
Kontingent: Forespørgsel fra formanden om det fremover vil være muligt, at betale kontingent via
PBS. Vi afventer til kassereren er til stede til næste møde, da der arbejdes på, at oprette nye
webside.
Junior: Flere juniorer har deltaget i trænerkurser, U14 piger vandt sølv ved JTU´s jyske
mesterskaber, Preben varetager mini-tennis i samarbejde med juniorer, som er hjælpetrænere.

2. Kort orientering fra de enkelte områder




Jan: Motionisttræning for begyndere varetages fremover af Bent. Torben, Kurt og Knud varetager
den øvrige motionisttræning.
Søren: Interne turneringer er afsluttet
Hanne: Der er mange Pantere, som spiller vinter-tennis, ligesom der var god tilslutning til turen til
Sardinien (31 personer). Der afholdes julefrokost for Pantere den 12.12.13.

3. Brainstorming om motionistområdet, ved Heidi


Heidi har udarbejdet en mind-map / idé-katalog, som uddeles på mødet. Heidi gennemgik mappen.
Der var mange idéer/ forslag at forholde sig til, så der besluttes at punktet drøftes til næste møde,
hvor vi ønsker at prioritere idéer / muligheder.
Lea har i samarbejde med JTU arrangeret ambassadørtræf den 4.juni 2014, bestående af 2 timers
træning fra JTU med efterfølgende fællesspisning.

4. Årshjul - hvad skal der ske i 2014? ved Lisbet og Hanne





Standerhejsning, slut april
Voksenintroduktion, som i 2013, spørg om Frank vil være behjælpelig
Tennissportens dag, lørdag den 3. maj
Ambassadørtræf, 4.juni

5. Hjemmeside og bookingportal ved Blanka


Udsættes til næste møde

6. Status for anlægget/hegn og samarbejde med kommunen ved Jan og Hanne
 Jan: Der har været afholdt møder med kommunen og seneste nyt er, at hegnet på bane 7 & 8
genetableres i form af et såkaldt,” gardinhegn”. Dette påbegyndes 13. januar.
På bane 5 & 6 er der betonpæle på begge langsider, disse skiftes til stålstænger og nyt hegn
opsættes.

7. Evt.




Jan: forslag til næste møde, at der vælges en ordstyrer. Søren vælges.
Lea: forespørgsel til om klubben vil yde tilskud til indendørs træning af juniorer. Bestyrelsen er enig
om, at der kan ydes tilskud til baneleje.
Heidi: forespørgsel om der er interesse for svømning fredag aften sammen med øvrige klubber i
kommunen. Heidi undersøger nærmere til næste møde.

Punkter til næste møde:



Hjemmesiden og bookingportal ved Blanka
Motionister: Mind-map prioriteringer / muligheder

Næste møde afholdes torsdag den 9. januar kl.19 -21.
Afbud til næste møde: Hagen

