Referat af bestyrelsesmøde i Aabenraa Tennisklub
torsdag den 29. oktober kl. 17
Sted: Jørgensgård 13 (hos Heidi)
Deltagere: Heidi Hansen, Anna Marie Munk, Torben Christiansen, Hagen Clausen,
Mette Tiedemann, Lars Neidhardt og Lisbet Matthiesen
Afbud: Else Marie Westergaard
1.

Lisbet bød velkommen og fortalte om nyt siden sidst.
Takkede Hagen for den fine presseomtale, han har sendt til Ugeavisen.
Så kan man se, at der sker noget i tennisklubben. Vi bliver synliggjort.
Lisbet fortalte endvidere, at der er 13 juniorer til vintertræning i hal 2
hver torsdag eftermiddag. Her spiller de minitennis. De deltager også i
stævner. Det er Lisbets datter Anne Kathrine og Leas datter Helene, der
er trænere.
Når de er forhindrede kan Preben Kønig, Hagen eller Mette evt. hjælpe
med træningen. Der er sikkert også pantere, der kan hjælpe med
træningen. (Holde styr på juniorerne)
Tennisklubber fra Flensborg og Glücksborg har spurgt, om de kan få lov
til at træne på vore vinterbaner. Det drejer sig bl.a. om 5-10 voksne og
5-10 ungdomsspillere + træner fra Flensborg. Vores piger vil/må gerne
spille med ungdomsspillerne fra Flensborg.
Torben taler med dem og opretter via Heidi.
Prisen er kr. 250 pr. person, normal vinterkontingent.
Torben har ligeledes fået 2 nye voksne medlemmer, hvilke er tilmeldt.

2.

Introduktion til hjemmesiden
. Heidi viste os hjemmesiden. Lars tilretter denne og starter den op på
ny.
Vi blev enige om, at offentliggøre alle referater af bestyrelsesmøder
på hjemmesiden. Det samme gælder for årsregnskabet. (årsregnskabet
plejer at være på hjemmesiden)

. Procedure ved henvendelse til bestyrelsen på hjemmesiden.
Der udfærdiges regelsæt vedr. hvem der skal svare på spørgsmål
til bestyrelsen. Lars kører så dette ind på hjemmesiden, så ikke alle
får de samme mails, og man ikke ved, hvem der svarer på forespørgslen.
3.

Information fra møde 7.10 omkring mulighed for at søge midler til
projekter v. Anna Marie
Dette punkt venter til næste møde.

4.

Indkøb af skab v/Torben
Venter til næste møde.

5.

Evt.
Der er kommet forespørgsel fra Aabenraa Jobcenter vedr. møde den
5.11.2015 kl. 17.15 med 30 syriske flygtninge. Alle foreninger har fået
tilbuddet om at deltage. Hver forening får 10 minutter.
Heidi og Lars deltager i mødet.
Torben har ryddet op i klublokalet. Han sørger for nye rekvisitter og
ajourføring af disse samt af nøgler.
Mette køber 4 gaver af kr. 250,- til afgående bestyrelsesmedlemmer.
Anna Marie, Mette og Torben tager til møde fredag den 13.11.2015 kl.
8.30 med Ulrich Roden og Jens Juhl, Aabenraa Kommune vedr. blendere
og baner.
Mettes nye email: mettelone.t@gmail.com

6.

Næste møde
mandag den 30.11.2015 kl. 19.00 hos Mette

Referent: Mette

