Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Tennisklub den 27.marts 2014
Sted: Mødelokalet på Aabenraa Stadion
Deltagere: Heidi Hansen, Jan Rasmussen, Hanne Würtzen, Søren Baandrup, Lea Kølby Damgaard, Blanka
Rasmussen, Søren Juhl, Hagen Schmidt Clausen og Lisbet Matthiesen (referent).

1. Status for hjemmeside og bookingportal (Heidi)
a. Det går fremad. Alle i bestyrelsen opfordres til, at komme med bidrag, som sendes til Heidi.
Heidi har udarbejdet en vejledning til hvorledes medlemmer foretager booking på
memberlink. Vejledningen sendes ud til alle medlemmer pr. mail. Bestyrelsen drøftede om
der på et tidspunkt skal oprettes betaling via hjemmesiden. Dette kan dog tidligst blive i
2015, da den forestående betaling snart skal foretages. Den gamle hjemmeside skal
slettes, så der fremover kan søges via google på AATK. Heidi og Blanka sørger for dette.
2. Status på årshjulet – (alle)
a. Hvem tager ansvaret for opdatering?
 Heidi redigerer hjemmesiden. Bestyrelsens medlemmer skal selv oploade sit eget
billede. Hele bestyrelsen er ansvarlig for hjemmesiden.
b. Markedsføring af de enkelt tiltag-hvad gør vi?
 Alle aktiviteter annonceres via hjemmesiden, ligesom tilmelding skal foregå via
hjemmesiden.
c. Standerhejsning – hvem gør hvad?
 3.maj kl.13. Tennissportens dag foregår samme dag i forbindelse med
standerhejsning. Plakater og flyers til tennissportens dag fordeles mellem
bestyrelsens medlemmer, som sørger for opslag / uddeling hvor det skønnes
relevant. Standerhejsning annonceres i ugebladet, Blanka sørger for dette. Lea
varetager tennissportens dag, evt. i samarbejde med Søren J. Der leveres
drikkevarer fra stadions cafeteria og nogle af bestyrelsens medlemmer sørger for
kage.
d. DGI juniortour den 23.5. kl.16 -20, 21.6. kl.9 -14, 22.8. kl. 16-20 og 13.9. kl. 9 -14.
 Bestyrelsen er enig om, at Lea booker 6 baner (bane 1-6) i forbindelse med
afholdelse af turneringen, som berører de ovenstående nævnte datoer.
e. Fest - status
 Festen planlægges til afholdelse lørdag den 24.maj, hvor der først planlægges med
afholdelse af turnering og fest om aftenen.
f. Andet
 Lisbet har undersøgt muligheden for afholdelse af tennisskole 3 dage i uge 32 i
samarbejde med DGI. Bestyrelsen synes om idéen, så planlægningen af dette
fortsættes.
 Søren B. booker nogle søndage til afholdelse af motionisturneringer. Bestyrelsen er
enig om dette.

3. Vedtagelse af kontingentstørrelse og rettigheder til booking (Lea):
 Ifølge vedtægter må bestyrelsen fastsætte kontingent
 Følgende kontingentstørrelser blev vedtaget:

De grå pantere kan spille og booke baner til kl 15 på alle hverdage. I weekenden kan de booke og
spille indtil kl 12. Uændret kontingent - 500 kr.
Voksne uændrede betingelser – 800 kr.
Juniorer kan spille og booke ubegrænset både i hverdagen og i weekenden – 600 kr.
Forælder/-barn medlemskab: 1200 kr.
Familiekontingent uændret - 1600 kr (ubegrænset antal børn under 18 år)
Baneleje for ikke medlemmer - 40 kr/t./pers.

4. Gennemgang af regnskab (Blanka):
 Overskud i 2013 på 4717 kr. Turneringsgebyr er steget især hos juniorer, ligesom
der har været stigning i løn til trænere.
 Regnskabet underskrives af bestyrelsen
5. Hegns og banesituationen – Jan: Intet nyt.
6. Evt.:
Hagen: forslag, at terrassen bliver overdækket
Næste møde 13. maj kl.17 - 19

