Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Tennisklub den 9.oktober 2013
Deltagere: Heidi Hansen, Jan Rasmussen, Søren Juhl, Hanne Würtzen, Søren Baandrup, Lea Kølby
Damgaard, Blanka Rasmussen og Lisbet Matthiesen
Fraværende: Hagen Schmidt Clausen

Bestyrelsen indledte mødet med at konstituere sig samt fordele ansvarsområder. Følgende blev besluttet:
Formand: Lea Kølby Damgaard (ansvarsområde: juniorer)
Næstformand: Søren Baandrup (ansvarsområde: interne turneringer og veteraner)
Kasserer: Blanka Rasmussen (ansvarsområde: hjemmeside)
Sekretær: Lisbet Matthiesen
Hanne Würtzen (ansvarsområde: de grå panter)
Jan Rasmussen (ansvarsområde: banerne, kontakt til kommune, motionister)
Heidi Hansen (ansvarsområde: hjemmeside i samarbejde med Blanka)
Hagen Schmidt Clausen (ansvarsområde: sponsorer)
Suppleant: Søren Juhl (ansvarsområde: seniorer)

Lea nævnte i forbindelse med at bestyrelsen konstituerede sig, at der altid var mulighed for, at der kunne
oprettes underudvalg f.eks. et juniorudvalg eller motionistudvalg.
Der forelå ingen fast dagsorden til mødet, men følgende blev drøftet og orienteret om:
Lea orienterede fra regionsmøde i Haderslev, hvor Lars Elkjær, JTU, informerede om mulige arrangementer
herunder blandt andet tøsetræf, tennissportens dag, motionisttræf, ambassadørtræf og introduktion for
seniorer.
Lea nævnte, at der er oprettet en gruppe på facebook ”Aabenraa Tennisklub”, hvor målgruppen
hovedsagelig er juniorer, men alle er velkomne til at være medlemmer. Sidste træning for juniorer er uge
41, herefter er der mulighed for at spille mini-tennis i hallen hver torsdag med start i uge 43.
Blanka orienterede om, at der påtænkes ny hjemmeside inden nytår, således at der kun bliver én
hjemmeside i modsætning til nu, hvor der er en hjemmeside og en bookingportal. Dette gør forhåbentlig
arbejdet nemmere på sigt.
Jan orienterede vedr. indhegningen på bane 5-8 samt vedligehold af banerne. Klubben har været i dialog
med kommunen siden foråret, og der planlægges nu kommende møder med ny forvaltningschef i

kommunen. Klubben har forhåbninger om, at der kan findes en snarlig løsning. Jan drøfter med Lea hvem
der deltager i de kommende møder med kommunen.
Bestyrelsen drøftede kommende indsatsområder så som årsplan, der skal udarbejdes i starten af den nye
sæson og offentliggøres på hjemmesiden. Motionisttræning / udvalg herunder rekruttering og fastholdelse
af motionister. Hjemmesiden indhold/ opbygning mm.
Punkter til næste møde:



Hjemmesiden
Motionister – fokus på motionister

Næste møde afholdes onsdag den 4. december kl.19 -21

