Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Tennisklub den 26.august 2015
Sted: Mødelokalet på Aabenraa Stadion
Deltagere: Heidi Hansen, Jan Pedersen, Hanne Würtzen, Søren Baandrup, Anna Marie Munk,
Blanka Rasmussen, Hagen Clausen og Lisbet Matthiesen (referent).
Fraværende: Søren Juhl
1. Nyt siden sidst v. formanden
Søren orienterer blandt andet om følgende:






Jan har meddelt, at han ophører sit hverv som banemand. Meddelelse er sendt ud til samtlige
medlemmer via mail.
Davis Cup kamp Danmark- Spanien den 18. – 20. september, se opslag på opslagstavlen i
klublokalet
Opvisningskamp Williams-Wozniacki den 26. november i Herning, se opslag på
opslagstavlen i klublokalet
DGI uddannelsestilbud, lederuddannelse og eventmanageruddannelse for nuværende og
kommende bestyrelsesmedlemmer
LM dame- og herredouble 60+ den 27. september i Kolding, annonceres via hjemmesiden

Søren opfordrer alle bestyrelsesmedlemmer fra forskellige udvalg til at skrive et lille indlæg, som
bidrag til beretningen til generalforsamlingen.
2.og 3. Nyt siden sidst alle / hvordan gik sommeren






Anna Marie:
o Klub-hygge-turneringer har været afholdt 2 gange med godt fremmøde hver gang,
idet 22 spillere deltog hver gang
o Ladies Cup havde deltagelse af 24 spillere, hvoraf 10 spillere var fra andre klubber
o Interne turneringer er i fuld gang, og skal være afviklet senest den 26. september
o Drop in handicap turnering har generelt haft god deltagelse. Turneringen afsluttes
mandag den 31. august med kåring af vinder og efterfølgende hygge med kaffe.
Hagen: intet nyt, der er ikke søgt sponsorater
Hanne:
o Panter Cup afviklet den 12. juni med deltagelse af spillere fra andre klubber
Lisbet/ Heidi:
o DGI juniortour afviklet 3 gange med deltagelse af juniorer fra forskellige klubber
o ”Skole i tennis” afviklet i samarbejde med DGI og Høje Kolstrup Skole
o Tennisskole 3 dage i august afviklet i samarbejde med DGI med deltagelse af 11
børn
o U16 piger deltager i JTU holdturnering, og har pt. vundet alle deres kampe. Sidste
puljekamp spilles søndag den 30. august i Esbjerg.

Kort drøftelse af kontingent for spillere, som påbegynder efter sommerferien. Enighed om, at der så
betales ½ kontingent.
3. Generalforsamling
Generalforsamling afholdes lørdag den 26. september 2015 kl.13 på Aabenraa Stadion. Dette
Annonceres via hjemmesiden og mail sendes til samtlige medlemmer. Status ift.Følgende
bestyrelsesmedlemmer:
Blanka: ønsker ikke genvalg
Søren B: ønsker ikke genvalg
Anna Marie: endnu ikke besluttet
Hagen: ikke på valg
Jan: ønsker at stoppe
Hanne: ønsker at stoppe
Heidi: ønsker ikke genvalg
Lisbet: genopstiller
Hanne udarbejder dagsorden til generalforsamling, samt sørger for revisor og revisor suppleant.
Søren sørger for dirigent.
Der planlægges med afholdelse af turnering den 26. september kl.10 – 12 med efterfølgende
sandwich, hvorefter generalforsamling påbegyndes kl.13.

4. Evt.
Jan: I forlængelse af ophør med hvervet som banemand, tilbyder Jan at overdrage aftaler og
kutymer til kommende banemand.

