Starup d. 27.8.18

Referat af bestyrelsesmøde
afholdt i klubhuset 27.8.18
Til stede: Sv-Aage, Per, Bent, Caroline, Kim og Bo
1. Træningspas
•

Caroline: Dagene var gode. Der deltog over de 3 dage 5-10 børn og 5-10 voksne. Den sidste
dag regnede mere eller mindre væk. Hvis vi gentager træningen, bør vi overveje at have kortere dage (eksempelvis 2 timer) og måske lidt flere af slagsen.

2. Tennissportens dag
• Dagen var hyggelig og godt besøgt. Dagens hovedformål (at skabe flere medlemmer) må siges at lykkes. I skrivende stund er vi 29 børn og 58 voksne medlemmer. Det er en klar fremgang (i en nedgangstid).

3. DGI
•

Kører som vanligt (under mødet bankede Finn og Henning for øvrigt Rødekro!!). Vi er ned
på 6 hold.

4. Turneringer
•

•

Cupturnering finder sted søndag 2.9. fra 10 til 15. Deadline for tilmelding er torsdag. Kim
laver reminder. Sv.-Aage og undertegnede prøver at finde navnene til "hullerne" på pokalen.
Til næste år indkøbes en ny af slagsen. Vi fik ikke snakket om, hvem der sørger for drikkelse.
Double Fantasy finder sted søndag 9.9. fra 10 til 15. Kim laver reminder, af hvilken fremgår,
at turneringen gennemføres ved 10 eller flere tilmeldte. Klubben er i givet fald vært ved en
pølse i forbindelse med arrangementet. Vi fik ikke snakket om, hvem der sørger for
præmier, drikkelse m.v.

5. Banelukning - jubilæumsfestivitas
•

Banelukningsdagen forsøges lavet på den måde, at vi lukker baner fra 10-12. Derefter spiser
vi (f.eks.) en pølse. Fra 13 – 17 spiller vi (om muligt) tennis 3 timer i Tennishallen. Om aftenen mødes vi og spiser et sted i byen. Kim laver teaser om, at der i forbindelse med banelukning er lagt i kakkelovnen til et jubilæumsarrangement, og at medlemmerne allerede nu
bør sætte kryds i kalenderen. Mulige datoer i prioriteret rækkefølge er 10.11. – 3.11. –
27.10.

6. Baner
•

I forbindelse med etableringen af trykforøgeren er der lokaliseret vand ved "kassen" ved
indgangen til banerne. Det skal vi lige holde øje med. Medbring evt. en stjerneskruetrækker

•

til at løsne kassen fra nettet bagpå. Hvis der siver vand ud, skal vi have bliksmeden fat – i
givet fald: besked til mig.
Sprøjtning: Sv.-Aage kontakter Preben for 1. at få sprøjtet og 2. at få et bud på, hvordan vi
bedst forholder os for at gøre forårets arbejde så nemt som muligt.

7. Eventuelt
•

Løs snak
For referat

