Dagsordenen til bestyrelsesmødet tirsdag den 25. juni 2013 kl. 19.00 i klubhuset.
Tilstede: Allan, Joakim, Mick, Flemming, Villars, Nicolai og Marianne.
Referent: Marianne
1: Referatet fra den 19. februar 2013 – kommentarer
Ingen kommentarer – Godkendt.
2: Dagsorden til Generalforsamlingen
Generalforsamlingen holdes d.29.6.2013 lige efter lørdagstræning, Nicolai og Marianne er forhindret i at komme.
Dagsorden sættes på hjemmesiden og sendes ud på mail.
Medlemstallet er steget fra 154 i 2012 til 161 i 2013, hvoraf der er 45 nye medlemmer.
3: Regnskabet 2012, som er godkendt
Regnskabet er godkendt af bestyrelse og revisor.
4: Stævner/ tuneringsudgifter m.m.
Medlemmerne kan søge om tilskud til deltagelse i stævner og turneringer, bestyrelsen vil løbende vurdere
ansøgningerne. Der vil ikke blive givet kørselstilskud.
5: Fastsættelse af klubfest m.m.
Klubfest bliver afholdt d.31.8.2013 ved tennisbanerne efter samme princip som sidste år. Festen bliver planlagt senere.
6: Klubmesterskabet
Mick har hængt tilmeldingsseddel op i klubhuset, finalekampene spilles d.15.9.2013 kl.9.00-16.00.
Mick planlægger og styre turneringen, er der spørgsmål og tvivl om afvikling af kampene skal man henvende sig til Mick
som er tovholder på turneringen.
7: Kuponhæfter
Der kommer nye klubhæfter, der gælder fra 1.9.2013. Nicolai bestiller 50 hæfter i første omgang. Hele bestyrelsen
hjælper med at få dem solgt.
8: Byggeri af hal
Ole og Allan har været til møde med arkitekt Benny, som har tegnet klubhuset. De lavede en aftale om skitsetegning til
ny hal, det bliver desværre ikke til noget. Allan og Ole undersøger nye muligheder og melder tilbage til bestyrelsen.
9: Klubhuset males
Klubhuset skal males, vi kan evt. bruge nogle kuponer fra klubhæftet til at købe maling.
”De gamle” i bestyrelse arbejder videre med planlægningen.
10: Eventuelt
Der er mulighed for at få opstillet udendørs motionsredskaber fra kommunen, Niels Lyhne har foreslået at de stilles op i
nærheden af tennisbanerne. Allan kontakter Niels for at høre hvor han har tænkt de kan placeres.
Allan og Ole har været til et ”Fundracing møde” hvilket var meget lærerigt. De fandt bl.a. ud af at der skal en
professionel ”fundracer” ansættes for at skaffes penge til tennishallen. Allan har snakket med en mulig kandidat, han
skal have 10 % af det beløb han skaffer til projektet. Det er lidt uklart hvordan reglerne er i forhold til de penge han skal
have, om de f.eks. må tages af det indsamlede beløb, eller klubben skal honorere ham af egne midler.
Allan og Ole undersøger hvordan reglerne omkring finansiering og beslutning vedrørende hal byggeriet afvikles.
Afholdelse af tennisskole er meldt ud til børnene og via DGI, DGI har lavet en flot folder, som ligger i klubhuset.
Forældre kan søge om tilskud til udgifterne i forbindelse med at de gerne vil have deres børn med på tennisskolen, hvis
de ikke synes de har råd. Se opslag i klubhuse, link vil også komme på hjemmesiden sammen med indslag om
tennisskole.
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Villars har undersøgt markedet i forbindelse med indkøb af rør til udvidelse af vandingsanlæg på bane 2 og 3.
Villars og Allan arbejder videre med sagen i sommerferien. Der er lagt større rør ned ved klubhuset, så der kommer
mere tryk på vandet til anlægget.
Booking af baner.
- Flemming inviterer AGF på besøg torsdag kl. 10-12 i uge 27 de skal bruge alle 3 baner. Mick sørger for at de er
reserveret i bookingplanen.
- Søndag d.25.8.2013 har Qvindetennis fået lov til at bruge alle 3 baner kl. 10-13 for at afholde Qvindehygge med
turnering, stort tak til seniortræning som må aflyse deres træning denne dag.
- Fremover vil der kun blive booket en bane til seniortræning om søndagen kl.10-12, hvis spillerne ved at de bliver
mange til træning har de muligheder for at booke en bane mere, på samme måde som de ellers booker en bane, når de
vil ned og spille. Det tages op på et senere møde om den nye ordning fungerer.
Børneattest
Alle fra bestyrelsen og de personer som træner juniorer underskriver en børneattest og aflevere den til Allan.
Børneattester kan hentes på nettet, ved at søge på ”Børneattest”.
Sponsorer
Vi har fået en check fra OK på 784,16 kr. for perioden 1.5.2012 til 30.4.2013, der er kun 9 der har tilmeldt sig ordningen
der skulle have været mindst 10, men OK forlænger ordningen et år mere.
Vi har fået en ny sponsor til tryksager, de har lavet den folder vi har haft i Riposten. Det er SkandinavianBook, aftalen er
at de har en banner hængende ved bane 1.
Stor ros fra bestyrelsen til Flemming for det øgede antal juniorspillere der er kommet til klubben pga. det arbejde han
har ydet.
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