Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Tennisklub den 25.februar 2015
Sted: Klublokalet på Aabenraa Stadion
Deltagere: Heidi Hansen, Jan Pedersen, Hanne Würtzen, Søren Baandrup, Anna Marie Munk, Blanka
Rasmussen, Søren Juhl, Hagen Schmidt Clausen og Lisbet Matthiesen (referent).

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt.
2. Nyt siden sidst – orientering om indgået post mm.
a. Søren orienterer om bl.a
 Moderklub projekt: seneste referat fra klubsamarbejdsmøde er netop udkommet
og sendt til bestyrelsen.
 Tenniscamp i Helsingør april 2015, opslås på hjemmesiden
 JTU generalforsamling
 Aktiv ferie
 DGI nyhedsbrev
b. Lisbet orienterer om
 Coventus: alle bestyrelsesmedlemmer skal oprettes i systemet. Lisbet sørger for
dette.
c. Jan
 Info folder om Tennissportens Dag
Ved henvendelse/kontakt via hjemmesiden til bestyrelsen, skal der aftales hvem fra bestyrelsen
som svarer på henvendelsen. Der aftales, at Søren B er tovholder og sender besked videre til rette
vedkommende i bestyrelsen, som skal svare på henvendelsen.
Søren B. skal til møde med kommunen næste fredag.
3. Målsætning for AATK – undergrupperne skulle overveje mulige tiltag, der kan iværksættes for at
opfylde målsætningen
Heidi og Lisbet referer fra juniorudvalgets arbejde og strategi for at opfylde målsætningen.
Udvalget forslår bl.a. trænerændring ift. juniorer, samt afholdelse af tennisskole i samarbejde med
DGI. Bestyrelsen er positiv overfor de nævnte tiltag og udvalget arbejder videre med disse tiltag.
Heidi referer fra motionistudvalgets arbejde, hvor der bl.a. foreslås drop-in tennis hver mandag fra
kl.18-20, hvor der spilles med et handicap. Dette for at opfylde en del af målsætningen. Der
planlægges igen med afholdelse af motionistturneringer, men turneringer skal kaldes noget andet
f.eks klub-, lørdags- eller søndagsturnering, netop for at signalere at det er et socialt arrangement
for alle.

Søren J orienterer om, at serie 1 holdet skal spille Jyllandsserie og at de påtænker, at træne om
mandagen. Dette burde være muligt, trods drop-in for motionister, kun positivt, at der er aktivitet
på banerne.
4. Planlægning af den kommende sæson – hænger sammen med pkt.3
 Standerhejsning 25.4. kl.13
 Ladies Cup 23.8. kl.10
 Panter Cup 10.6. kl.10
 Tennisskole 5.-6.-7. august
 Heidi planlægger dato for afholdelse af forældre/junior stævne
 Anna Marie planlægger datoer for afholdelse af turneringer med et socialt aspekt.
 Standerstrygning 26.9. samt evt. fest efterfølgende
5. Orientering om regnskab 2014 og behov for budgetlægning 2015
Blanka orienterer om regnskabet 2014, hvor klubben har et underskud på 15.000 kr. Blanka
opfordrer til, at der skal udarbejdes et budget for 2015 til de forskellige poster i regnskabet, samt at
der i bestyrelsen aftales hvad klubben betaler for og hvad der er for egen regning. Ved næste
bestyrelsesmøde bør dette aftales. Regnskabet for 2014 fremlægges til bestyrelsen til næste møde.
6. Næste møde
Torsdag den 26.marts kl.17
7. Eventuelt
Hagen orienterer, om at der har været afholdt Hjertestarter kursus. I alt 22 personer deltog fra
såvel tennisklubben som petanqueklubben. Avisen ”Der Nordschleswiger” har haft et indlæg i
avisen, hænger på opslagstavlen.

