Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Tennisklub den 23.oktober 2014
Sted: Klublokalet på Aabenraa Stadion
Deltagere: Heidi Hansen, Jan Pedersen, Hanne Würtzen, Søren Baandrup, Hagen Schmidt Clausen, Anna
Marie Munk og Lisbet Matthiesen (referent).
Afbud: Blanka Rasmussen og Søren Juhl

1. Konstituering af bestyrelsen – fordeling af poster og funktioner
Bestyrelsen indledte mødet med at konstituere sig samt fordele ansvarsområder. Følgende blev
besluttet:
Formand: Søren Baandrup (ansvarsområde: veteraner)
Næstformand: Hanne Würtzen (ansvarsområde: de grå panter)
Kasserer: Blanka Rasmussen
Sekretær: Lisbet Matthiesen (ansvarsområde: juniorer)
Jan Pedersen (ansvarsområde: banerne, motionister)
Heidi Hansen (ansvarsområde: webredaktør, motionister)
Hagen Schmidt Clausen (ansvarsområde: sponsorer)
Suppleant:
Søren Juhl (ansvarsområde: seniorer)
Anna Marie Munk (ansvarsområde: sociale arrangementer)

2. Bemærkninger fra sidste referat / evt. opfølgning
Søren har efter 2 måneder modtaget referat fra seneste møde med kommunen. Der mangler sand
på bane 7 og 8, og det er stadig uvist mht. blendere på disse baner.
3. Referat fra generalforsamling
Der blev på generalforsamlingen godkendt en vedtægtsændring af § 6. Lisbet sørger for rettelse af
denne paragraf i vedtægterne, og vedtægerne sendes ud sammen med dette referat.
4. Indgået post / gensidig orientering siden sidst
Søren orienterede om følgende: Der afholdes hyggetennis/samarbejdsmøde i Sønderborg
tennisklub den 2.11. Heidi og Lisbet deltager. Sønderborg har ledige haltimer. Søren videresender

denne mail og det offentliggøres på vores hjemmeside. DGI afholder aktivitetsmøde den 28.10.
Kommunen har oprettet Elite Aabenraa, som er oprettelse af talentordning i foreningerne.
Heidi orienterede om følgende: har deltaget i DGI tennisseminar, hvor der bl.a. blev fremført
vigtigheden af, at en klub har en målsætning / et mål med klubben. Heidi opfordrer til, at
bestyrelsen drøfter dette ved næste møde. Der er enighed om dette. Heidi udarbejder et udkast til
en målsætning for klubben, hvorefter dette er indholdet til næste bestyrelsesmøde. Heidi
orienterede desuden om et nyt turneringskoncept, som DGI præsenterede ved samme seminar.
5. Coventus
AATK er nu oprettet. Fremover skal dette kommunale system anvendes til booking af haltider til
f.eks. mini-tennis. Lisbet er pt. anført som kontaktperson og post sendes til hendes mail adresse.
6. Planlægning af det videre arbejde i bestyrelsen
Hagen undersøger mulighederne for at gennemføre et genoplivningskursus for medlemmer i
klubben.
7. Evt.
Næste møde den 26.11. kl.19

