Dagsorden d.10.12.2013 hos Allan
Tilstede: Allan, Nicolaj, Mick, Villars, Ole, Flemming og Marianne
Afbud: Joakim
1: Allan, Året 2013, herunder en runde i bestyrelsen om sæsonen
Banerne: De har været gode i år, stor ros til Villars.
Vandingsanlæg: Indhentede tilbud, en pris på ca.15-16.000,Jørgen Aas har arrangeret det, vi fik 10.000,- af Sydbank i tilskud. Det svarede stort set til det Jørgen skulle have.
Lysanlæg: Ole har lavet en ansøgning til Nordea Fonden til nyt lys til bane 2 pris fra Stavtrup el 19.700,- . Fået afslag
projektet er udskudt.
Klubhuset: Fik ikke malet det i år, det trænger meget, Skal males i den kommende sæson.
RIPOSTEN: Nicolai har foreslået at tennis får forsiden i foråret, da det passer bedre i forhold til opstart af sæsonen.
Vi afventer svar.
Nyhedsbreve: Udsendt 19 stk. god medlemspleje, foresættes næste år.
Juniorer: Sket store fremskridt, der er kommet mange nye medlemmer ca.20, ungdomsafdelingen er nu oppe på 43
betalende. Lad os håbe det foresætter næste år. Rosende mail fra forældre, stor tak til Flemming og Ole. Næste
sæson skal er prøves med turneringsspil. Flemming og Ole prøver at arrangere noget med hjælpetrænerne.
Seniorer, voksentræning/spil: Træningen søndag formiddag er blevet til en bane 2 timer, det har fungeret godt,
selvom det har været meget godt. Der er muligvis interesse for mere træning for seniorer, muligvis en søndagsaften
en gang imellem i 2 timer. Mick prøver at planlægge noget, og tilbyder at undervise 2-3 gange forår og efterår. Det
kan evt. laves med et klippekort til et vis antal gange. Mick og Nicolaj arbejder på et system, der kan meldes ud i et
nyhedsbrev.
Klubturneringer: Det kunne være sjovt at prøve noget andet næste år. Den afholdes over en weekend, hvor man
kan melde sig til. Hvis der er for mange tilmeldte kan fredag også inddrages o. lign. Mick ser på det – d. 19-20-21
september.
Bookingsystemet: Det har været nede en gang i 48 timer, pga. flytning af server. Det er ellers meget driftsikkert. Det
vil måske være en god ide at ændre forsiden, så nyheder i klubben lettere kan ses. Nicolai prøver at se på det. Evt.
lægge sponsorlogo øverst eller nederst på 5`er og 6`er sedler, Ole sender nogle nye til Nicolaj.
Tennishal: Vi har ingen arkitekt pt. Ole og Allan sender nyhedsbrev ud, for at se om der er en der vil gå ind i projektet
eller kender nogen fra arkitektskolen om der er nogen der mangler et projekt. Evt. snakke med Allan i AGF om de har
tegninger liggende eller hvem de har brugt som arkitekt.
2: Ole, foreløbig regnskab, medlemstal, foreningsforsikring m.m..
Der er en kassebeholdning på ca. 70.000,- ved årsskiftet, sidste år var der ca. 40.000,-. Så det har alt i alt været et
godt år.
Der er 176 medlemmer i alt.
Med ca. 22 nye medlemmer 23 nye er juniorer, og 28 nye seniormedlemmer og 29 er holdt.
Det kunne være interessant at vide hvorfor de 29 medlemmer er holdt.
Indlæg i sidste Ripost om ønske om nye seniormedlemmer.
Vi har ikke haft de store udgifter eller behov for at lave store reparationer.
Måske skal der investeres i en ny boldkanon, der kan bruges af en person.

Materiale til klargøring af banerne tages op på næste bestyrelsesmøde.
Der arbejdes på en ny bankaftale.

3: Datoer for næste sæson
Standerhejsningen: søndag d. 13. 4.2014 kl. 10 Mick kontakter In Sport om de vil være tilstede ved standerhejsning
Klubfest: 23.8.2014
Klubturnering: d. 19-20-21 september 2014
Bestyrelsesmøder: tirsdag d.18.2.2014 kl.19, hjemme hos Allan.
4: Eventuelt
Nicolaj: Evt. undersøge hvad det vil koste at få en opvisningskamp til Stavtrup, Mick undersøger mulighederne.

