Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Tennisklub den 10.juni 2015
Sted: Mødelokalet på Aabenraa Stadion
Deltagere: Heidi Hansen, Jan Pedersen, Hanne Würtzen, Søren Baandrup, Anna Marie Munk, Blanka
Rasmussen, Hagen Clausen og Lisbet Matthiesen (referent).
Fraværende: Søren Juhl
1.Torben har lavet en aftale med nogle junior spillere, som træner med hos juniorerne hver mandag.
Kontingent er afklaret med bestyrelsen.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt.
3. Nyt siden sidst
a. Søren orienterer bl.a. om
· klubblad fra DGI til omdeling
· informationsmateriale til Klub-liv Danmark, findes ligeledes på hjemmesiden
· DGI tennisrejser
b. Lisbet orienterer om
· Coventus: booking af haltider for den kommende vintersæson. Lisbet har sørger for dette og
modtaget svar fra halinspektøren, om klubben har fået tildelt torsdage fra kl.15.30 -17, hvilket er ok.
4. Sæsonforløb
Junior: Lisbet orienterer om juniortræning, som fungerer rigtig godt. Der synes at være et fald i yngre
juniorer, som Heidi og Lisbet følger op på bl.a. ved at notere hvilke juniorer der deltager i træningen,
så medlemslisten kan ajourføres.
Motionister: Anna Marie og Heidi orienterer om motionister. Der er godt fremmøde hver onsdag aften
til træning og nye medlemmer synes de er blevet godt modtaget i klubben. Iflg. medlemslisten er der
ca. 15 nye medlemmer.
Panter: Hanne orienter om at der dags dato har været afholdt Panter Cup med stor tilslutning.
Ladies Cup: Hanne og Anna Marie er tovholdere på dette og sørger for udsendelse af invitationer til
klubberne. Ladies Cup afholdes den 23. August.
5.Budget
Blanka orienterer om, at der foreløbig ingen uforudsete udgifter har været, så det ser fornuftigt ud.
Der har af uforklarlige årsager være nogle problemstillinger i Memberlink med kontingent
registrering. Disse skulle nu være afhjulpet.
6,-8. Kommunalt samarbejde
Søren B. har afholdt møde med Bo Riis Duun fra kommunen sidst i april. Søren referer fra mødet.
Mht. Coventus skal de faste træningstider oprettes i systemet senest den 1. august, men medlemmer
skal ikke booke via dette system. Bestyrelsen drøftede udkast til retningslinier for
banevedligeholdelse. Søren sender udkast til kommentering til bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen
drøftede ligeledes det fremtidige samarbejde med kommunen.

9. Evt.
Falck kassen i klublokalet skal fyldes op. Søren B. sørger for dette.
Næste møde onsdag den 26. August kl. 16.30
Lisbet indkøber hynder til bænke

