Referat af bestyrelsesmøde i Aabenraa Tennisklub
torsdag den 11. august 2016 kl. 16.30
Sted: Aabenraa Tennisklub, klublokale
Deltagere: Heidi Hansen, Anna Marie Munk, Torben Christiansen, Lars Neidhardt, Else Marie
Westergaard, Mette Tiedemann og Lisbet Matthiesen.
Afbud: Hagen Clausen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt. Vi blev enige om, at referatet for fremtiden sendes til godkendelse hos formand og næstformand, og herefter sendes det til den web-ansvarlige til
indlæggelse på hjemmesiden. Dette gøres for at fremskynde processen.
Jævnfør punkt 7. evt. oprettelse af swipp, så er dette ikke oprettet endnu, da klubbens
email ikke virker. Derfor oprettes nu en gmail. Det klarer Heidi.
2. Nyt siden sidst v.Lisbet
Intet nyt
3. Regnskab v. Mette og Heidi
Heidi meddeler, at regnskabet indtil videre ser pænt ud. Der er overskud.
Der er betalt medlemsbetaling kr. 10.800,00 til JTU for 3 hold, serie 1 og serie 3 samt
U18 piger, og U18 pigerne er nu frameldt. Gebyr til DGI er kun på kr. 1.900,00.
Vi overvejer, om holdene, der er tilmeldt JTU skal afmeldes, da der i DGI også er stærke
spillere. Torben finder ud af, hvad man gør i de andre klubber.
Heidi meddeler, at der er mange aktive medlemmer i systemet, som ikke betaler og som
sikkert heller ikke spiller mere. Vi skal hjælpe Heidi med at få disse kørt ud af systemet, da
hun jo ikke kender alle.
Vi holder øje med, om gæstespillere betaler. Vi har i år inklusiv distance spillere fået ca.
kr. 2.200 indtil videre.
4. Aktiviteter - træning
a. Træning – hvordan går det? Trænerafløser ved afbud? Hvem finder afløser?
Det går nogenlunde. Lisbet har aftalt med Gustavo, at han tager sidste træning
med seniorerne tirsdag den 16.8.16, og at han tager motionisterne resten af
efteråret.
Anne Kathrine og Helene tager om mandagen de første 1 1/2 time af træningen
og Torben de sidste 1 1/2 time. Lisbet sender liste med træningstidspunkter til
Torben med de datoer, han skal komme. Det drejer sig om 4 gange.
Vi skal sørge for nye hjælpe trænere fra "mellemalderen"!
Nye trænere uddannes via DGI. Heidi følger op.

b. Dato og Planlægning af afslutningsstævne
Afslutningsstævne den 23.9 kl. 16.30. Anna Marie er tovholder. Aftaler bl.a
med Bjarne om datoen er OK, samt mad + turnering.
Heidi prøver at finde sponsorer til præmier til vinderne af de interne turneringer.
c. Dato og planlægning af generalforsamling
Generalforsamling den 29.10 kl. 13.00. Der er turneringsspil fra kl. 10-12, og
herefter mad inden generalforsamlingen.
Heidi sørger for invitation.
Invitation og dato for generalforsamlingen sættes ind på hjemmesiden senest
3 uger før.
d. Evaluering af Hak og snak stævner
I maj kom der mange, men i august kom der kun 9, måske skyldes det, at der
stadig var skoleferie. Vi prøver igen til næste år, og kommer der for få, må vi
finde på noget andet.
e. Evaluering af Tennisskole
Der var 3 dages tennisskole for børn i uge 31, og der var kun 7 tilmelde børn, men
de var positive, og ville gerne have været der flere dage.
Alt var arrangeret af DGI.
5. Strategi overfor ikke betalende gæstespillere
Heidi spørger Lea, om hun kan fortælle os, om kommunen fortæller nye indbyggere, at de
bare kan spille på banerne.
Vi skal have lavet skilte til opsætning ved hver bane. Vi følger op.
(Fik ikke aftalt, hvem der står for dette.)
6.

Evt.
Torben har en idé, om vi kan sælge bluser for kr. 170 + tryk AATK kr. 30. Der skal være
ca. 50 stk. før, det kan betale sig. Vil klubben sponsorere? Vi overvejer og spørger
medlemmerne, om de synes, det er en god idé!

7.

Næste møde
Onsdag den 5.10 kl. 19.00 hos Mette, Lindsnakkevej 21E.
Anna Marie tager kage med!

Referent: Mette

