Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Tennisklub den 26.februar 2014
Sted: Mødelokalet på Aabenraa Stadion
Deltagere: Heidi Hansen, Jan Rasmussen, Hanne Würtzen, Søren Baandrup, Lea Kølby Damgaard, Blanka
Rasmussen og Lisbet Matthiesen (referent).
Leif Hilmer deltager under punkt 1.
Afbud: Søren Juhl og Hagen Schmidt Clausen
1. DGI’s tilbud og samarbejdsmuligheder. Orientering ved konsulent Leif Hilmer, DGI
a. Opdatering af bestyrelsen på DGI´s hjemmeside, hvert bestyrelse sørger for at opdatere sin
profil. Lea sørger for opdatering af trænere og hjælpetrænere.
b. Orientering om klubbens arbejde, aktiviteter, medlemskab mm.
c. Præsentation af DGI, herunder udlevering af pjece ”Samarbejde mellem folkeskolen og
idrætsforeninger”
d. Der planlægges følgende arrangementer i samarbejde med DGI: Tennisfitness, Juniortour
og muligvis Panter Cup og Ladies Cup. Hanne er tovholder på disse med undtagelse af
Juniortour, som varetages af Lea.
e. Kort drøftelse af muligheden for at afholde tennisskole i samarbejde med DGI. Leif kommer
med en tilbagemelding.
f. Udlevering af diverse pjecer.
2. Opfølgning på årshjulet – hvem gør hvad? Hvor langt er vi? Hvad kan offentliggøres?: (alle)
a. Standerhejsning - dato?
 3.maj samtidig afvikles tennissportens dag
b. Opstart af træning?
 Onsdag den 7.maj kl 18 -20 varetages af Torben, Kurt og Knud
 Juniortræning aftales i juniorudvalg, opstart forventes af foregå samme uge
 Panter træning opstart samme uge
c. Internt kursus i tennisfitness?
 10.maj kl.10 – 12.
d. Voksenintroduktion?
 Voksenintroduktion: opstart for nybegyndere onsdag den 7.maj kl 18 -20 varetages
af Bent Johnsen
e. Store Stranddag d. 25. maj
 Heidi og Lisbet varetager dette med hjælp fra Søren og Jan. Der er behov for hjælp
fra et par juniorer. Heidi udarbejder pjece til uddeling denne dag.
f. Ambassadørtræf for motionister, 4.juni
 Heidi lægger invitation ind på hjemmesiden, max antal deltagere 16 personer. Jan
aftaler videre forløb med de involverede trænere.
g. Fest – status?
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 Inger Baandrup og Anna Marie Munk udgør festudvalget. Festen planlægges til den
24.maj 2014.
DGI Juniortour ?
 Afvikles i samarbejde med DGI. Der forventes afholdt 4 stævner. Lea og Leif aftaler
nærmere.
Tennisskole i sommerferien/kommunens aktiv ferie?
 Leif undersøger muligheden for afvikling af tennisskole evt. i samarbejde med
kommunens koncept aktiv ferie. Afventer tilbagemelding fra Leif.
Ladies Cup ?
 23.august.
Juniorturnering for u 16
 Mulighed for at afvikling af et individuelt stævne. Juniorudvalget drøfter dette.
Svømning en mulighed i vinterhalvåret?
 Heidi: der er pt. en del klubber, som benytter hallen. Heidi undersøger nærmere
mht. pris.
Fast aftale med Harrislee Tennisklub om halleje til vinter?
 Lea: Der er mulighed for at indgå en fast aftale, f.eks. leje af baner 4 timer hver
fredag. Vi overvejer muligheden og drøfter igen når vinterhalvåret nærmer sig.
Panter Cup
 11.juni kl.10-13. Der er sponsoreret hovedpræmie fra Fleggaard bestående af et
Wellness ophold på ”Hotel des Nordens”.
Forældre/junior stævne
 15.juni. Lea er tovholder
Sæsonafslutning
 Sæsonafslutning og klubmesterskaber den 27.september

3. Deltagelse i klubudviklingsforløb gennem DTF (Heidi): Ikke pt.
4. Hjemmeside og bookingportal. Herunder nedsættelse af udvalg og kommisorium. (Heidi):
Blanka, Heidi og Lea varetager hjemmesiden. Heidi er tovholder.
5. Vedtagelse af kontingentstørrelse og rettigheder til booking: Udsættes, der undersøges om
kontingentfastsættelse skal foregå på generalforsamling.
6. Hegns- og banesituationen – Jan: Det går fremad. Forbedring af hegn ved bane 5 og 6. Ved bane 7
og 8 mulighed for at forbedre dræn samt overfladebehandling af bane 7 og 8. Bestyrelsen er enig
om, at søge midler til dette. Jan varetager dette.

7. Holdturneringer/tilmeldinger til JTU og DGI – senior, junior, veteran? – alle: DGI holdturneringer
har tidligere været repræsenteret ved mixdouble og doubler. Søren varetager dette. Søren J. har

tilmeldt et serie 1 hold under JTU. Ligeledes forventes der, at blive tilmeldt flg. under JTU junior:
pige U 14, drenge U16 og pige U16
8. Evt.: Næste møde 27.marts kl.19

