Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Tennisklub den 13.maj 2014
Sted: Mødelokalet på Aabenraa Stadion
Deltagere: Heidi Hansen, Jan Rasmussen, Hanne Würtzen, Søren Baandrup, Lea Kølby Damgaard, Blanka
Rasmussen, Søren Juhl, Hagen Schmidt Clausen og Lisbet Matthiesen (referent).

1. Hvad ønsker vi at søge penge til? (Hagen)
Hagen: der er bevilliget penge fra Kreditbanken til indkøb af blendere. Hagen har desuden
forespurgt trygfonden om sponsorat til støtte mellem bane 5 & 6 samt Fleggaard Holding om
sponsorat til t-shirts til juniorer. Afventer tilbagemelding i løbet af juni måned.
Drøftelse i bestyrelse hvad der fremover skal prioriteres som f.eks. forbedring af drænforhold af
bane 7 & 8, blender løsning på bane 6.
Drøftelse af tidligere forslag som parasoller, overdækning, markise. Bestyrelsen mener ikke der på
nuværende tidspunkt skal anvendes midler til dette.
2. Evaluering af standerhejsning og øvrige initiativer ved sæsonstart (alle)
a. Standerhejsning
 Der var mange fremmødte blandt klubbens medlemmer, og tilbagemeldingen fra
deltagerne var blandt andet, at det var rigtig godt med kaffe/kage midtvejs i
arrangementet. Samtidig blev tennissportens dag afholdt. Der var kun ganske få
nye, 1 voksen og nogle få børn.
b. Motionisttræning
 Der har været en enkelt træningsaften for motionister. Tilbagemelding: rigtig god
start med god opbakning.
c. Tennisfitness
 God deltagelse, ca. 25 medlemmer fra klubben deltog i dette arrangement fordelt
på alle aldre. Inspirerende og dygtig instruktør fra DGI. Arrangementet kunne
muligvis gentages efter sommerferien.

3. Planlægning af stranddag (Lisbet)
Stranddag afholdes søndag den 25.maj kl. 12 -15 på Sønderstrand. Der skal medbringes
minitennisnet, ketchere og skumbolde, evt. kan der arrangeres en lille konkurrence blandt
publikum. Folder skal uddeles. Heidi sørger for udskrivning af foldere. Søren, Jan, Heidi, Lea og
muligvis Lisbet kan være behjælpelig denne dag i samarbejde med nogle juniorer.
4. Hjemmeside – status og ajourføring (Heidi)
Umiddelbart fungerer hjemmesiden godt, der er positive tilbagemeldinger fra medlemmerne. Husk
at deaktivere/slette aktiviteter når de er afholdt. Det ansvarlige bestyrelsesmedlem for den
pågældende aktivitet sørger for dette.

Hanne: Ved booking af bane kan medlemmer kun booke en time ad gangen. Blanka undersøger
muligheden for om dette kan udvides.
5. Banevedligeholdelse / møde med kommunen (Jan)
Kommunen og 3 af bestyrelsens medlemmer (Jan, Hanne og Lea) har dags dato afholdt møde med
kommunen. På mødet blev der drøftet banegennemgang / banesyn, årshjul og administration af
tennisbaner. Der var på mødet en positiv tilbagemelding fra kommunen.
Banevedligeholdelse: baner skal vandes før spillestart og evt. under spil, såfremt det er nødvendigt.
Trænere på de forskellige hold skal instruere medlemmer om vedligeholdelse af baner. I den
forbindelse også en opfordring til at variere booking af baner til træning, så der skiftevis spilles på
alle baner.
6. Samarbejde med campingpladsen og sejlklubben om baneleje (Heidi)
Bestyrelsen drøfter om der skal arbejdes videre med idéen. Bestyrelsen enig om, at forslaget på
nuværende tidspunkt ikke skal iværksættes, men overvejer om forslaget skal anvendes i 2015.
7. Fotografering til hjemmesiden (Lea)
Nogle af bestyrelsens medlemmer ønsker ikke deres billede på hjemmesiden.
8. Tennisfest
Festen måtte desværre aflyses, da der kun var 7 tilmeldte. Søren vil forsøge, at gennemføre
turneringen om eftermiddagen for de tilmeldte.
9. Evt.
Heidi undersøger muligheden for at ændre glasskabet udendørs, da opslagene falder ned.
Næste møde 19. august kl. 19 - 21

