Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Tennisklub
mandag den 14. november 2016 kl. 19.00
Sted: Klublokalet, Aabenraa stadion
Deltagere: Anna Marie Munk, Torben Christiansen, Mette Tiedemann, Sinna Hedevang, Thomas
Knudsen, Paul Jensen og Lisbet Matthiesen.
Afbud: Else Marie Westergaard og Heidi Hansen.
Lisbet bød velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
1. Konstituering af bestyrelsen
a. Formand Lisbet Matthiesen
b. Næstformand Anna Marie Munk
c. Kasserer Heidi Hansen/Mette Tiedemann
d. Sekretær Mette Tiedemann
e. Baneansvarlig Torben Christiansen/Thomas Knudsen
f. Motionistansvarlig Anna Marie Munk/Sinna Hedevang
g. Junioransvarlig Lisbet Matthiesen
h. Panteransvarlig Else Marie Westergaard
i. Veteran- og serieansvarlig Torben Christiansen
j. Webmaster Paul Jensen
k. Sponsoransvarlig Sinna Hedevang/presseansvarlig Paul Jensen/Thomas Knudsen
2. Godkendelse af referat fra sidste møde. OK
3. Nyt siden sidst ved Lisbet
Lisbet har været til aktivitetsmøde den 27.10.16 i DGI, hvilket afholdtes på
Folkehjem sammen med generalforsamlingen i DGI. Mødet var for alle klubber i
Sønderjylland. Efterfølgende var der workshops. Lisbet, Anne Kathrine og Helene
valgte at høre om ungdomsspillerne. Der har ikke været megen aktivitet i 2016.
Vi mangler bl.a. kurser for nye trænere.
Den 3.12.2016 er der minitennis stævne for alle børn og voksne, øvede og uøvede i
Rødekro. Det er Rødekro Tennisklub, der står for det.
Vintertennis er startet på vore 3 helårsbaner.
Minitennis i hallen med de unge er startet. Her er der startet 16 unge mennesker, og
det fungerer OK. Lisbet sender materialer til Paul til udsendelse.

Vinter drop-in om søndagen fra kl. 9 - 11 er ligeledes startet. Der var 8 den første
gang. Bestyrelsen evaluerer dette tiltag med udgangen af november.
Det i maj måned fremkomne forslag om ny integreret børnehave i forbindelse med
Kongehøjskolen til anlæggelse oven på 4 af vore tennisbaner, er der endnu ikke
kommet en endelig afklaring på, men der er rådgivningsmøde i januar.
Følges nøje af bestyrelsen.
Torben er i gang med at finde trænere til næste år.
4. Regnskab. Der er p.t. et overskud på ca. kr. 27.000. Alt er bogført indtil videre.
5. Hjemmesiden (bl.a. Booking aflysning, video)

.

Anna Marie efterlyser en mere dynamisk hjemmeside. Den skal være opdateret,
og uaktuelle meddelelser skal slettes. De videoer, der ligger på hjemmesiden, må
kun vedrøre tennis og ikke have privat karakter.
Anna Marie har prøvet at slette alt det, hun kunne, men der skal vi lige alle have en
oplæring i systemet, før at det helt lykkes. Hvis man f.eks. har booket en bane til 4
personer og gerne vil aflyse denne booking, er det stadig ikke muligt.
Paul forsøger at løse problemet
Hjemmesiden opdateres med de nye i bestyrelsen.

6. Planlægning af bestyrelsens fremtidige arbejde
Den nye sæson til næste år banker på. Der har været forespørgsel om evt. drop-in 2
gange om ugen, med og uden handicap-point. Vi overvejer, hvad vi gør!
Ved næste møde skal vi have planlagt træningen i 2017.
7. Evt. Ingenting
8. Næste møde afholdes den 9.1.2017 kl. 19.00 hos Torben, Lindsnakkevej 19 D.
Referent: Mette

