Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Tennisklub den 26. marts 2015
Sted: Klublokalet på Aabenraa Stadion
Deltagere: Heidi Hansen, Jan Pedersen, Hanne Würtzen, Søren Baandrup, Anna Marie Munk og
Lisbet Matthiesen (referent).
Afbud: Blanka Rasmussen, Søren Juhl og Hagen Schmidt Clausen.
Leif Hilmer DGI Sønderjylland deltager under punkt 1.

1. Besøg fra DGI - Leif Hilmer orienterer
a. udlevering af folder "Klubliv Danmark"
b. medlemstallet i klubben har været faldende, især nedgang i antallet af juniorer
c. klubbens tiltag for at få flere medlemmer
o tennisskole 5.6.7 august 2015
o mulighed for samarbejde med folkeskoler f.eks DGI instruktører 1-2 timer
evt. en hel formiddag, undervisning af én klasse, aldersgruppe 4.-5. kl, 2-3
baner
o DGI juniortour planlægges for den kommende sæson
d. foreningstesen: et værktøj til dialog og afklaring, som kan skabe foreningsudvikling
e. Invitation til kurser er udsendt bl.a. K1 og K3
f. Idrætslejr for drenge og piger
2. Godkendelse af referat fra sidste møde: referat godkendt
3. Nyt siden sidst - orientering om post mm: Søren orienterer
a. årsmøde DGI 23. april i Gram
b. temamøde
c. Trænerinstruktør kurser
4. Regnskab 2014: regnskab gennemgås, underskud 16.000 kr. skyldes medlemstilbagegang.
Regnskabet underskrives af bestyrelsen. Drøftelse af en evt. kontingentstigning. De
nuværende kontingenter er ikke blevet ændret i mange år og ikke fuldt med prisudviklingen.
Bestyrelsen er enige om en kontingentstigning. Kontingent ændres således:
a. Junior 700 kr
b. Unge 18 -20 år 700 kr
c. Voksne over 20 år 900 kr
d. De grå panter 600 kr
e. Familie 1800
f. Forældre / barn 1400 kr
5. Budget 2015: drøftes næste gang, når kasseren er til stede
6. Forberedelse af den nye sæson
a. Motionistudvalg: Udvalget har holdt møde og er enige om, at klubben skal være
synlig såvel elektronisk som i form af plakater og lign, ligeledes skal klubben
markere sin fysiske placering. Motionisttræning vil foregå onsdage kl.18-20 med start
den 6.maj, og der arbejdes på at få trænersituationen på plads. Introduktion af nye
motionister vil foregå onsdag den 13. maj. Der er afsat 4 gange gratis
introduktionsforløb, hvorefter nye motionister ved indmeldelse i klubben kan købe en
ketcher til en favorabel pris incl. bolde. Der tænkes etableret træning på den enkelte
spillers niveau, så der opstår en spilleflade og den nye spiller knyttes til klubben.
Anna Marie vil arrangere træningsspil, så nybegyndere får mulighed for at spille med

øvede. Et andet nyt initiativ er drop-in handicap spil hver mandag kl.18-20, hvor alle
motionister er velkommen.
b. Junior: Der arbejdes på at få trænersituationen på plads, men træning forventes
tirsdage og torsdage.
c. Serie 1 hold: der er tilmeldt 1 hold i jyllandserien. De træner mandage kl.18 -20.
d. Standerhejsning: foregår lørdag d. 25. april kl.13. Annonceres via hjemmesiden.
7. Næste møde: mandag den 20.april kl.17
8. Evt.: Søren orienterer fra seneste møde med Bo Riis Duun fra kommunen ang. fortsat
samarbejde med kommunen.

