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

1. Opfølgning på sidste referat
Heidi: Der har været problemer med at uploade referater på hjemmesiden. Ydermere er der flere
ting på hjemmesiden som fungerer uhensigtsmæssigt. Heidi kontakter hjemmeside udbyder
snarest.
2. Indgået post eller anden gensidig information
Søren gennemgår post som er modtaget.
3. Aktiviteter i de forskellige kategorier
Evaluering af tennisskole – Lisbet: deltagelse af 20 børn fra forskellige klubber samt nogle
nybegyndere, godt arrangement med mange positive tilbagemeldinger. Søren fremhæver i denne
sammenhæng, at frem over skal alle arrangementer / aktiviteter meddeles Allan skriftlig.
Ved næste års sæson start vil alle aktiviteter blive meddelt i kalenderen på klubbens hjemmeside.
4. Orientering om møde med kommunen vedr. baner
Søren, Jan og Hanne har dags dato afholdt møde med kommunen, hvor klubbens
bestyrelsesmedlemmer oplevede velvillige og samarbejde fra kommunen side. Klubben er tilfreds
med banerne. På mødet aftaltes blandt andet, at der frem over skal være en deadline for de
indsatsområder, der påtænkes iværksat. Såfremt deadline ikke kan overholdes, skal der frem over
gives en skriftlig tilbagemelding til klubben hvorfor deadline overskrides. Der er stadig end del løse
ender, som der i samarbejde med kommunen, skal findes en løsning på. Referat fra mødet
udsendes til bestyrelsens medlemmer, så snart det foreligger.
5. Økonomi
Blanka: Orientering om klubbens økonomi. Prognosen for dette år er, at der forventes et lille
underskud. Dette skyldes blandt andet, at der er færre medlemmer end sidste år samt højere
udgifter til aflønning af trænere. Der er efter sommerferien foretaget visse justeringer ift.
træningen af juniorer, så der bruges færre trænerressourcer.
6. Forberedelse af generalforsamlingen
Generalforsamling afholdes lørdag den 27. september 2014 kl.13. Forud for generalforsamling
arrangeres en intern turnering med start kl.10. Tilmelding til turnering vil foregå på hjemmesiden
samt opslag i klubhus. Hanne sørger for annoncering i dagspressen og Heidi sørger for annoncering
via hjemmesiden samt udsendelse af mail til alle medlemmer. Søren udarbejder beretning, og

Hanne udarbejder dagsorden. 3 af bestyrelsens medlemmer er på valg. Det drejer sig om Hanne,
Hagen og Jan. Yderligere skal der vælges 1 suppleant. Bestyrelsen foreslår, at der frem over ikke
annonceres via dagspressen. Dette kræver en vedtægtsændring. Forslaget sættes på dagorden til
generalforsamling.
7. Næste møde
Aftales af den kommende bestyrelse.
8. Evt.





Husk tilmelding til turnering og spisning fredag den 19.september 2014.
Alle referater skal være tilgængelige for alle medlemmer. Heidi undersøger dette.
Heidi: Forslag om, at nyheder fra f.eks. turneringer, tennisoplevelser eller andet lægges på
hjemmesiden
Hagen: forespurgt trygfonden om sponsorat til støtte mellem bane 5 & 6. Der er givet
afslag på dette. Forespurgt Fleggaard Holding om sponsorat til t-shirts til juniorer. Der er
givet afslag på dette. Hagen foreslår, at der tilbydes genoplivningskursus til klubbens
medlemmer. Hanne undersøger muligheden.

