Referat af bestyrelsesmøde i Aabenraa Tennisklub
Mandag den 18. januar 2016 kl. 17

Sted: Fjordløkke 101 (hos Else Marie)
Deltagere: Anna Marie Munk, Torben Christiansen, Hagen Clausen, Lisbet Matthiesen, Else Marie
Westergaard, Heidi Hansen (ref.) og Lars Neidhardt (ref.).
Afbud: Mette Tiedemann

1. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde samt dagens dagsorden blev godkendt.
2. Nyt siden sidst v. Lisbet
Kommunen har imødekommet ansøgningen om tilskud i 2016, som Anna Marie har sendt
tilbage i oktober 2015.
Vedr. ”Uddeling af erkendtlighed og priser” fra Aabenraa Kommune. Klubben har ikke
umiddelbart nogle personer, som vi vil indstille her til.
Vedr. ”Aktiv Ferie 2016”. Torben tager initiativ til et formiddagsarrangement på 3-4 timer,
hvilket finder sted i starten af børnenes sommerferie (uge 26). Det kan koste et symbolsk
beløb at deltage, så der evt. kan serveres frugt og vand til deltagerne.
Vedr. Sydbank i forbindelse med overdragelse af kasserer-rollen. Heidi og Lisbet arbejder
fortsat med at få de sidste papirer og godkendelser på plads.
3. Indretning af klublokale / redskabsskur
Torben arbejder på at få oprettet et rum. Han kontakter Alice for at få tegnet et udkast til,
hvordan skuret kan se ud, og hvor det kan placeres.
Der mangler plads og orden i det eksisterende redskabsrum. Der kan f.eks. købes eller
bygges et skab i klublokalet. Vi holder øje med mulighederne.
4. Årshjul – plan for 2016
Standerhejsning foregår søndag den 24. april 2016 kl. 13:00
Kaffe og kage samt lille turnering.
Klubhyggeturneringer
Anna Marie finder to datoer. Ansvarlige er Anna Marie og Lone
Interne turneringer
Ansvarlige er Anna Marie og Lone
Pantercup
Det foregår første eller anden onsdag i juni. Ansvarlig er Else Marie.

Ladies Cup
Ansvarlige er Anna Marie og Lone
Der overvejes at seede spillerne i to grupper denne gang.
Strandtennis
Her deltager vi ikke i 2016
Tennisskole
I samarbejde med DGI. Det foregår tre dage i sommerferien.

Der var derudover forslag om at lave et arrangement med mini-tennis på multibanen f.eks. i
forbindelse med Aabenraa By Night eller en lørdag formiddag.

Træning
Motionister: 18-20 om onsdagen. Der skal findes en træner. Torben undersøger
mulighederne.
Juniorer: To gange om ugen. Heidi kontakter motionist, for at der kan aftales noget om
junior træning. Preben kontaktes igen vedr. træning om torsdagen. Helene og AnneKathrine kontaktes for at høre, om de kan være hjælpetrænere igen. Om der spilles
mandag eller tirsdag undersøges nærmere og er afhængig af trænere og deres muligheder.
Junior øvede har måske mulighed for at træne sammen med Serie 1 / Veteraner om
tirsdagen. Torben koordinerer dette tilbud med øvede juniorer.
Drop In: Ansvarlig er Anna Marie. Lisbet og Else Marie hjælper hende. Det blev aftalt at
drop-in er bedst placeret om mandagen. Format / registrering af point aftales nærmere af
de ansvarlige.
Pantere: Ansvarlig er Else Marie.
Serie 1 og veteraner slås sammen. Helst tirsdag kl 17-20. Torben og Søren Juhl er
ansvarlige.
Alt træning starter umiddelbart efter standerhejsning / sæson start.
Voksen Introduktion
Forslag om at Frank og Hanne kontaktes for at høre, om de har mulighed for at afholde
voksen introduktion – 4 ugers træning med 2 timer om ugen med start samtidig med
motionist træningen om onsdagen,.
Betaling ved deltagelse i DGI stævner.
Forslag om at medlemmer betaler et bidrag. Heidi undersøger, hvor mange omkostninger
der er realiseret i regnskabsåret.

Kommunen
Forslag på svaret til kommunen vedrørende brug af blendere og ansvar for disse, blev der
talt om.
Oplæg til brevet til kommunen udfærdiges af Torben og sendes til bestyrelsen for
kommentarer.
Kommunen kontaktes vedr. brug af multibanen.

Næste møde er den 22. februar 2016 kl. 19 hos Torben

