Referat af bestyrelsesmøde i Aabenraa Tennisklub
onsdag den 18. maj 2016 kl. 16.30
Sted: Aabenraa Tennisklub, klublokale
Deltagere: Heidi Hansen, Anna Marie Munk, Torben Christiansen, , Else Marie Westergaard, Mette
Tiedemann og Lisbet Matthiesen.
Afbud: Hagen Clausen, Lars Neidhardt

1. Godkendt referat fra sidste møde.
2. Nyt siden sidst v.Lisbet Intet nyt, men Torben får nøgle fra Andreas Weis.
3. Regnskab v. Mette og Heidi.
Heidi har styr på kontingent og sender fakturaer til betaling.
4. Aktiviteter - træning
a. Træning – hvordan går det? Trænerafløser ved afbud? Gustavo skal lige ind i det.
Knud er klar til at hjælpe. Torben kan evt. være afløser efter ferien. Panterne
mangler træner. Torben spørger Erik Boisen, om han kan hjælpe.
Der er minitennis i hal 2 fra 1.10.16 om torsdagen fra 15.30 - 17,00.
b. Status: Arrangement på Multibanen den 21.maj
Alt er klart. Torben mangler bare brochurer. Else Marie får en panter til at hjælpe.
c. Status: Hak og snak stævne den 29.maj.
Vi prøver at få fat på flere. Allan skal have besked om hvor mange, der kommer
til grillpølser.
d. Orientering DGI juniortour
Foregår 3 gange i Aabenraa. Den 19.6, 14.8 og 4.9 for juniorer fra 6 - 15 år fra kl.
9 - 14 på bane 1-4. DGI står for det praktiske. Lisbet følger op.
e. Orientering Tennisskole.
3 dage i uge 31, onsdag til fredag. DGI arrangør. Pris kr. 300
Det er for nybegyndere + øvede.
f. Planlægning af klubstævne med efterfølgende grill ”før ferie”
Sidste træningsaften onsdag den 29.6 fra 18-20. Bjarne er bestilt til at grille
pølser, som kan købes, ligesom øl og vand. Heidi laver oplæg.

5. Opdatering på materialer v. Torben
Panterne har spurgt om knagerækker. De får i stedet for vores opbevaringskasser fra klubrummet.
Torben køber trækvogn med gummihjul pris ca. kr. 1.500.
6. Nyt fra kommunen
Lisbet har fået opringning fra Jyske/Vestkysten om at kommunen har planer om
inddragelse af de 4 bagerste baner til ny børnehave. Hermed er vi orienteret
Vi må være forberedt. Alice har sendt fint oplæg til os.
7. Evt.
Torben meddeler, at distancemedlemmer ikke kan booke baner, men kun spille i
træningstiden om tirsdagen og fredagen. Der er 3 medlemmer.
Heidi køber billig telefon til Swipp og Mobilepay
Anne Marie mangler at kunne foretage rettelser på hjemmesiden, da Lars ikke har
megen tid.
8. Næste møde
Torsdag den 11. august kl. 16.30 i klubhuset

Referent: Mette

