Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Tennisklub den 9.januar 2014
Deltagere: Heidi Hansen, Jan Rasmussen, Hanne Würtzen, Søren Baandrup, Lea Kølby Damgaard, Blanka
Rasmussen og Lisbet Matthiesen
Afbud: Søren Juhl og Hagen Schmidt Clausen
Dagsorden:
1. Nyt fra formanden og de enkelte områder







Henvendelse fra DGI ang. forespørgsel om deltagelse i Store stranddag, som afvikles den 25.maj
Mulighed for at deltage i kommunens koncept ”Aktiv ferie”
Lea deltager i idrætskonference i Vingsted den 25.januar, hvor et af temaerne er tennisfitness
Lea har undersøgt mulighederne for at spille indendørs i Harrislee. De er meget imødekommende
og vil gerne lave aftaler. Torben vil forsøge, at samle de bedste juniorer til træning i Harrislee
Træneren under 18 år skal fremvise ren straffetest. Dette implementeres i klubben fremover.
Søren J. vil oprette et Serie 1 hold

2. Memberlink og hjemmeside


Blanka: Den nye hjemmeside ”AATK.Memberlink” er så småt ved at blive oprettet. Blanka har
deltaget i introduktion af Memberlink, og bestyrelsen er enig om, at alle fra bestyrelsen skal
deltage i en lignende introduktion. . Blanka er pt. administrator af hjemmesiden, men Heidi vil
gerne fremover være web-redaktør af siden. Medlemslisten er overført. Blanka varetager
opdateringen af medlemslisten.

3. Opfølgning på Heidis indlæg







Heidi og Jan har afholdt møde i december, hvor ideér fra mind-map / idé-katalog blev drøftet. De
er enige om at involvere Torben Christiansen i arbejdet i forhold til turneringer mm. Der oprettes et
motionistudvalg bestående af Heidi, Jan og Torben. Udvalget afholder møde og kommer med en
tilbagemelding til næste bestyrelsesmøde.
Heidi fremfører mulighederne for at rekruttere nye medlemmer til klubben bl.a. via skoleportal,
opslag i hallen, arrangement i forbindelse med klubbens fødselsdag, klubaftener mm.
Bestyrelse drøftede om AATK skal deltage i kommunens koncept ”Aktiv ferie”. Det har tidligere
været praktiseret, men det kræver, at der er træner ressourcer og øvrige voksne til rådighed nogle
hverdag i sommerferien. Bestyrelsen drøftede i denne sammenhæng, om der i stedet skulle
investeres kræfter i at arrangere en tennisskole for juniorer. Der blev nedsat et juniorudvalg,
bestående af Lea, Lisbet samt en junior og en forældre.
Bestyrelse synes det kunne være en god idé, at arrangere en turnering med efterfølgende
fællesspisning. 2 medlemmer spørges om de vil være behjælpelige med et sådant arrangement.

4. Nyt omkring anlæg og kommunalt samarbejde



Jan: hegnet på bane 7 & 8 genetableres i form af et såkaldt,” gardinhegn”. Dette påbegyndes 13.
januar. På bane 5 opsættes nyt hegn. Dette påbegyndes i uge 4.
Bane 7 & 8 er visse steder meget glatte, pga. slamlignende belægning. Hanne har kontaktet
kommunen, som undersøger sagen.

5. Trænere og kursusdeltagelse




Hanne: forespørgsel om der er interesse for, at arrangere et inspirationskursus i samarbejde med
DGI. Varighede 4 timer. Målgruppe er hovedsagelig trænere og hjælpetrænere, evt. øvrige
medlemmer. Bestyrelsen er enig, om at det er en god idé. Hanne arbejder videre på sagen.
Hanne: Et kursus i tennisfitness kunne evt. arrangeres og muligvis anvendes som træningsform.
Bestyrelse synes det er en god idé. Hanne undersøger nærmere og giver en tilbagemelding til
næste bestyrelsesmøde.

6. Justering af formiddagskontigent


Hanne: Pantere ønsker, at forlænge muligheden for at spille om eftermiddagen frem til kl.15. I den
forbindelse talte bestyrelsen ligeledes om juniorerne skulle have mulighed for at spille frem til
kl.20. Begge forslag blev drøftet og bestyrelsen overvejer til næste møde. Punktet tages med til
næste møde.

7. Ideér til søgning af sponsorrater



Heidi undersøger muligheden for at få sponsoreret tøj fra Fleeggaard
Øvrige tiltag til sponsorrater kunne være
o Tilskud til foredragsholder (eks. fra tidligere Kenneth Carlsen)
o Havemøbler
o parasoller

8. Evt.



Heidi: muligheden for et OK benzin kort, som støtter klubben ved tankning. Heidi ordner.
Heidi: forslag om salg af julelodder. Bestyrelse overvejer til det evt. bliver aktuelt

Næste møde afholdes onsdag den 26. februar kl.19 -21.

