Referat fra tennis bestyrelsesmøde 19 februar 2013 kl. 19.00
hos Allan, Rosendalvej 94
Til stede: Allan, Villars, Flemming, Ole, Nicolai og Marianne
Ikke til stede: Joakim, Mick
Referent: Marianne
Godkendelse af revideret regnskab 2012, samt budget for 2013 - Ole
Ole gennemgik regnskab og budget, der er et flot overskud på ca. 29.000,- for 2012.
Det blev godkendt af bestyrelsen, og det er godkendt revisor.
Nicolai køber bolde til turneringsspillere og til videresalg.
Junior træning – Flemming
Der er udsendt et nyhedsbrev til juniorerne fra sidste år fra Joakim og Flemming.
I nyhedsbrevet opfordres de til at melde sig til den kommende sæson, og der vil blive lodtrækning om 2 gratis
kontingenter.
Juniortræning starter i begyndelsen af maj. Forældre er også meget velkomne til at spille med på en af banerne.
Flemming har kontakt til andre klubber, for at arrangere noget fælles spil.
Ansvarsliste
Alle ser listen igennem, så den kan blive opdateret. Allan retter den til.
Medlemskort/skomærke
Nicolai bestiller mærker fra England til at sætte i snørebåndet på skoene.
Der bestilles ca. 200 kort, hvor der står ” Stavtrup tennisklub 2013”.
Folder til husomdeling
Allan laver folderen færdig. Hvorefter han får lavet et farvetryk, der sendes rundt til bestyrelsen for gennemsyn.
Når den er klar bliver den rundsendt sammen med Riposten gerne d.29.3.2013, det koster 1000,-.
Tennishal
Allan og Ole arbejder videre med sagen, de undersøger hvordan det skal håndteres med by-/land zone.
Sponsorer
Sparekassen Kronjylland vil satse på større klubber, så vores aftale stopper i 2013.
OK – få medlemmer mangler at påtegne sponsoratnummer på benzinkort for at aftalen forsætter.
Der arbejdes på andre sponsorater.
Nyhedsbreve
Nicolai udarbejder 2 nyhedsbreve.
1. Baneklargøring – hvor medlemmerne skal melde tilbage til Villars hvornår de kan hjælpe, der er brug for 6-8
pr.dag.
2. Tilmelding til den kommende sæson – med oplysning om lodtrækning af 2 gratis kontingenter ved betaling inden
en bestemt dato.
Riposten
Deadline 5. marts 2013. (29. marts)
Standerhejsning og baneklargøring – Allan
Jysk Mester Helle Niested og 2.pladser - Mick
Næste møde
Tirsdag d.6.maj kl 17.00-.19.00 i klubhuset.
Punkt til næste møde: Klubbens betaling til stævner, kørsel m.m.
Evt.
Ved lørdagstræning bliver der 4 gratis træninger for nye medlemmer.
Villars foreslog at der arrangeres seniorspil, evt. en formiddag om ugen.
Nicolai skaffer ”Klubhæfter” til salg ved standerhejsning.
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