Starup d. 12.3.18

Referat af bestyrelsesmøde
afholdt på Katsund
12.3. forud for generalforsamling
Til stede: Sv-Aage, Per, Bent, Caroline, Kim og Bo
0. Banerne
Mængden af nyt grus til baneklargøring afhænger af, hvilke erfaringer Jørn gør sig med salt
og andet djævelskab over for "den grønne trussel". Men uanset hvad, skal der indkøbes grus
før 7.4. (første dato for baneklargøring). Så Per – du skal nok lige snakke med Jørn. Bent
sætter gammel cylinder i låsen til døren.
Overskudssand/jord fra anlæggelse af multibane er placeret på arealet "foran slåmuren".
Dette er sket uden forudgående aftale med STK. Da det ikke ligger i vejen, skal det bare –
ved lejlighed planeres ud (se næste punkt)
I forbindelse med bortskaffelsen af materialer fra multibanen har der kørt tunge maskiner
(gummiged) på vores vej. Det har den taget fælt skade af, og den skal udbedres snarrest muligt, og senest når vi skal have tilkørt grus til banerne. Sv.-Aage kontakter StarupUIF. Bo
tilsender billeder.

•

•

•

1. Gennemgang af referat fra 28.10.17
•
•
•

Vi skal benytte Facebook målrettet til specifikke lejligheder (f.eks. Tennissportens dag).
Det gælder såvel vor egen side, Starups og evt. omegnskommunernes sider.
Vi skal have boldkanonen parat til Tennissportens dag (herefter Td). Per snakker med en
elektriker om, hvordan vi smartest muligt holder den med strøm.
Hvad angår snak om træning blev vi enige om at satse på 4 træningspas i løbet af maj (eller efter Td). Disse skal være gratis for medlemmer og lanceres som en indsats i forbindelse med Td. Sv.-Aage kontakter DGI for at undersøge, i hvilket omfang de kan medvirke –
skal det være lørdag eller søndag?, skal det være 3 eller 4 timer?,- hvad foreslår DGI. Det
er vigtigt at Caroline for besked om udkommet af denne snak, så hun ved, hvad hun har at
arbejde videre med i den videre planlægning af Td.

2. Generalforsamling (gf)
•
•
•
•
•
•
•

Tid og sted: 4.4. kl. 1900 på Starup Skole – Bo tjekker med skolen
Dirigent: Hans Ole – Sv.-Aage kontakter
Beretning: Sv.-Aage sender udkast rundt
Indkald: Kim og Bo. Per ser om han kan nå at sende girokort med dagsorden ud inden gf.
Husk under alle omstændigheder dagorden til Kim
Kontingent forslås fastholdt
På valg er: Per og Kim samt Bent og Caroline – genvalg over hele linjen !!?
Revisorerne Frede og Preben indstilles ligeledes til genvalg.

•
•

Per sørger for øl og vand
Caroline sørger for franskbrød mm

3. Aktivitetskalender
•
•

Dato for baneklargøring søndag d. 8.4. kl. 10. Vi skal simpelthen i gang og må se, hvor langt
vi kan komme. Derefter fortsættes hver lørdag (og eller søndag) indtil vi er færdige.
Kim og Bo laver den elektroniske aktivitetskalender.

4. Tennissportens dag
•
•
•
•
•
•
•

Finder sted 5.5. fra kl. 10 til 14 på vores anlæg
Vi skal sørge for, at bestyrelsen er repræsenteret hele dagen
Der skal forefindes ketsjere i diverse størrelser (Bo tjekker)
Der skal indkøbes x antal langsomme bolde til begyndere (Bo køber )
Caroline kommer med udkast til postkort, der husstandsomdeles (og hvem gjorde lige det
bortset fra Bent på Ærøvej)
Kim prøver at få lavet noget på indfaldsvejenes lystavler
Deadline for det ene og det andet er 6. april (vist nok!!)

5. DGI
•

•

Forrige sæson var der 7 hold – 3 af dem opnåede 2. pladser: 45 år ren damedouble pulje 2
Marianne P & Caroline. 32 år mix A række pulje 1 Caroline & Martin. 65 år ren A herredouble pulje 1 Jørn og Sv.-Aage.
Hvad angår tilmelding til næste år: Business as usual.

6. Idrætsevent Talent og Frivilligsaward (eller hvordan det nu er)
•

Finder sted 6. april. bestyrelsen med påhæng er inviteret. Giv tilbagemelding til Sv.-Aage
om hvorvidt man deltager – det fik vi ikke lige nogen dato for.

7. Eventuelt
•

Da vi i november fylder 30 år, snakkede vi om, hvad vi kunne gøre – dels på medlemsniveau, dels på bestyrelsesniveau. Det har vi en lang (og forhåbentlig varm) sommer til at
tænke kloge tanker om. Hvis Sv.-Aage render over en fra Haderslev Tennishal, kan han da
spørge, om det kunne være muligt at spille deroppe en lørdag.
For referat

