Referat af bestyrelsesmøde i Aabenraa Tennisklub
mandag, den 30. november 2015, kl. 19.00.
Sted: Lavgade 5 A st th (hos Mette)
Deltagere: Heidi Hansen, Anna Marie Munk, Torben Christiansen, Lars Neidhardt, Else Marie
Westergaard og Lisbet Matthiesen.
Afbud: Hagen Clausen
Referat af møde den 27.10.2015 godkendt.
1.

Nyt siden sidst v/Lisbet
Vedtægter er OK
Invitation fra Sønderborg Tennisklub til møde med udveksling af ideer og ønsker etc. samt
tennisspil med efterfølgende vinsmagning + ost, lørdag, den 9.1.2016 fra kl. 11-15.
Svar senest den 4.1.2016. Kun for bestyrelsesmedlemmer. Anna Marie og Mette overvejer.
Vi skal huske at indberette nye medlemmer inden den 31.1.2016. Det klarer Heidi, når vi
har styr på indbetalingerne.
Arrangementet med de Syriske Flygtninge en søndag i november.
Der kom ikke andre end de 5 bestyrelsesmedlemmer, som skulle hjælpe syrerne i gang.
Heidi, Mette og Lisbet sørger for, at fuldmagtsforhold bliver bragt i orden. Lisbet og Mette
skal til møde i Sydbank torsdag, den 3.12.2015. Der oprettes netbank til Heidi og Mette og
swipp til Heidi (swipp er gratis).
Torben meddelte, at ca. 5 ungdomsspillere fra Rødekro og Løjt ønsker at spille i Aabenraa i
vinter, da de ikke har træning i egne klubber mere.

2.

Information fra møde 7.10.2015 med Fritid og Kultur omkring mulighed for at søge midler
til projekter v/Anna Marie.
Lone og Else Marie deltog også i mødet.
Titlen på mødet var fra Pen til Penge og fra Idé til Virkelighed
Der var forskellige workshops, hvor man fortalte om de puljer, som man kan søge via.
Man søger via kommunens hjemmeside: aabenraa.dk/vores-kommune fritid puljer.
Er der spørgsmål kan man kontakte kommunens fritidskonsulenter, som altid er klar til at
hjælpe. Nogle puljer har faste frister, nogle løbende. Der er bl.a.
aktivitetspulje:

f.eks. arrangementer, stævner, evt. træningslejr

anlægspulje:

f.eks. hegn omkring den nye vinterbane til
fodbold. 50% dækkes, min. kr. 20.000

pulje til udvikling af nye initiativer:

nye ideer kunne evt. være samarbejde med en
anden klub eller idræt.

men alt ligger på ovennævnte hjemmeside.
Til slut fik mødedeltagerne en god gang kartoffelsuppe. (Velbekomme!)
Vi må kigge på puljerne og lægge hovederne i blød for at se, om der springer en lys idé
frem!
3.

Indkøb af skab og indretning af klublokale. Torben har nogle ideer. Vi tænker videre på det
til næste gang.

4.

Møde med kommunen 13.11.2015. Deltagere Ulrich Roden og Jens Juhl fra kommunen og
Mette, Anna Marie og Torben fra tennisklubben.
Det var et godt og positivt møde. da alle var enige om, at vi skal have samarbejdet til at
køre. Vi har endnu ikke modtaget det lovede referat af mødet fra Ulrich og Jens. Torben
rykker senest fredag den 4.12.2015.
Vedr. blendere spørger Torben samtidig, om kommunen påtager sig ansvaret, såfremt vi
sætter blendere op for enderne af de 3 vinterbaner, altså 5 stk. i alt, i fald at de vælter,
eller om vi helt skal droppe blenderne? kommunens ansvar udløber jo til foråret jf.
aftale, så vidt jeg har forstået.

5.

Årsjul - plan 2016 venter til næste møde.

6.

Evt.
Anna Marie har søgt om kr. 6.000 til leder- og instruktøruddannelse samt kr. 13.000 til
materiale tilskud.
Mette sørger for indsendelse af bilag vedr. materiale tilskud til kommunen inden
10.12.2015.
Torben har i dag optalt lager sammen med Allan.
Allan undersøger, om vi kan få et skur ude ved banerne til vores ting og søger samtidig om
forlængelse af hegn ved de 4 første baner (anlægsudgifter).
Til opdatering af materiel på alle 8 baner, køber vi for kr. 10.000 via Allan og får herefter
refunderet kr. 5.000. Drejer sig bl.a. om nye koste, pointtavler og slæbenet.

7.

Næste møde mandag den 18.01.2016 kl. 17-19 hos Else Marie, Fjordløkke 101.
Referent: Mette

