Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Tennisklub den 20.april 2015
Sted: Klublokalet på Aabenraa Stadion
Deltagere: Heidi Hansen, Jan Pedersen, Hanne Würtzen, Søren Baandrup, Anna Marie Munk,
Blanka Rasmussen og Lisbet Matthiesen (referent).
Fraværende: Søren Juhl og Hagen Clausen
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt med flg ændring: motioniststart er den 29.april 2015.
Opfølgning af punktet omkring Klublivdanmark: der synes, at mangle i referatet hvad konklusionen
på drøftelsen omkring dette tiltag blev. Bestyrelsen er enige om, at tilmelde klubben til dette. Heidi
sørger for dette.
2. Nyt siden sidst
a. Søren orienterer om bl.a
· mail fra Ulrik Rohden fra kommunen ang. blendere. Der er fremsendt et forslag til aftale om
ansvarsfordeling omkring blendere på bane 7 og 8, hvor der aftales en prøveperiode på et årm
hvorefter aftalen skal evalueres.
· Tennistræning Skaw-open den 7.-11.juli 2015 i Skagen
· Tennis for trænere arrangeret af Sønderborg Tennisklub den 24.april 2015
b. Lisbet orienterer om
· Coventus: der er udsendt nyhedsbrev, videresendes til bestyrelsesmedlemmerne. Af brevet
fremgår, at der senest 1.maj 2015 skal bookes haltider for den kommende vintersæson. Lisbet
sørger for dette.
3. Er alt klart inden sæsonstart
Alt er på plads både for motionister, juniorer og panter.
Anna Marie gør opmærksom på, at oplysninger om pantertræning skal rettes på hjemmesiden.
Ligeledes skal startdato for motionister rettes, ændring ved veteraner samt tennisfitness skal slettes.
Heidi sørger for disse rettelser.
4. Standerhejsning
Planlægning af dagen: Velkomst ved formanden, som ligeledes sørger for sang og tale. Efterfulgt af
turnering for alle fremmødte. Der planlægges med en lille pause, hvor kaffe/the og kage nydes,
hvorefter turneringen fortsættes. Kaffe/the bestilles hos Bjarne og Heidi bager kage.

5. Budget
Blanka udsender fakturaer snarest.
6. Næste møde
Onsdag den 10.juni kl.16.30
7. Møde med kommunen
Søren har aftalt med Bo Riis Duun fra kommunen den 30.april 2015. Mødereferatet fra seneste
møde med kommunen er endnu ikke udgivet.
8.Evt.
Anna Marie drøfter med Torben mht. turnering og fest.
Der planlægges afholdt klubturneringer flg. datoer: 31.5.kl.10 og 2.8.kl.10, evt. én dato i september.
Serie 1 (jyllandsserie): vær opmærksom på at opgive spilledatoer, så snart disse forefindes.
Alle referater for 2015 er nu lagt på hjemmesiden.
Interne turneringer: opslag hænger op opslagstavlen

