Referat fra bestyrelsesmøde d.8. marts 2012
Tilstede: Allan, Mick, Flemming, Joakim, Carsten og Marianne
1. Referent
Marianne
2. Regnskab
Regnskabet er blevet godkendt af revisor, der var et overskud på ca. 24.500,Der har været en masse arbejde med at få sendt papirer til kommunen.
Et tilskudsregnskab og derefter et lokaletilskudsregnskab med underskrifter fra 5
bestyrelsesmedlemmer.
Carsten har snakket med kommunen og de regner med at det bliver digitaliseret til næste år, hvilket
forhåbentlig gør arbejdet lettere.
3. Sponsoraftaler
Nicolai arbejder med at få sponsoraftaler på plads.
4. Forsikringer
Vi har en brandforsikring ved Alm. Brand.
Nicolai og Carsten er ved at undersøge mulighederne for at få tyveri og skade- forsikring.
5. Tennishal
Allan har sendt en ansøgning til Sport og Fritids afdelingen ved kommunen vedr. lån af jordareal til
opførelse af hal. Vi afventer svar før vi går videre med projektet.
6. Udlån af klubhus
Klubhuset kan lånes af medlemmer til private arrangementer for et gebyr på 100,-, med bestyrelsens
accept.
De øvrige foreninger i Stavtrup kan også låne klubhuset.
Tennisforeningen har altid førsteret til brug af klubhuset til foreningens arrangementer.
7. Klargøring af baner
Banerne skal klargøres i påsken, der sendes mail rundt til medlemmerne, Villars starter allerede så småt
i næste uge.
Indkøbsliste:
> 1 stk tennisnet
> 1 stk tennisgjord med 2 øjer
> 3 paller grus
> 2 stk sprinkler ½ T messing
> 1 stk gjordstrammer
Allan sørger for at der kommer en tromle.
8. Opstart
Der er standerhejsning d. 15. april, besked på hjemmesiden og i Riposten.
9. Junior
Joakim har allerede gang i en masse.
Det er planen at der bliver 3 timers juniortræning, hvor den første time er for nybegyndere.
Planen er at det bliver om onsdagen fra kl.15-18, der vil muligvis blive 2-3 gange, hvor
turneringsspillerne er nødt til at bruge banen fra kl.17 til kampe. Joakim aftaler nærmere med Tina.
Det koster ikke ekstra for juniorerne at gå til undervisning, vi håber det vil få flere juniorer til klubben.

1

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Joakim vil prøve at arrangere `2 generationers` turnering, i første omgang 2 søndage.
Joakim laver et indlæg til Riposten vedr. tennis for juniorer.
Ungdom
Vi vil prøve at tiltrække teenager til klubben, ved at reservere 2 baner søndag kl. 17-18.
Joakim og Flemming vil stå for en opstartsturnering i maj, for at få det i gang.
Tennissens dag
JTU afholder tennissens dag lørdag d.12.maj.
Det er en dag for nye spillere, hvor de kan komme og prøve at spille tennis.
Det vil selvfølgelig også være muligt i Stavtrup, Mick er tovholder for arrangementet, han sørger også
for et indlæg i Riposten.
Folder
Allan havde et udkast med til en folder. Der var enighed om at det er en god ide. Den kan bruges som
indlæg i Riposten, og omdeles der hvor Riposten ikke bliver omdelt. Allan laver det endelige udkast og
sender det rundt.
Allan har arrangeret med trykning og fået bekræftet at vi kan få det med i Riposten. Husk at der meget
kort frist til at få den færdig.
Hjemmesiden
Allan snakker med Nicolai om at få hjemmesiden opdateret.
In- Sport
Nicolai har aftalt med Jan, at de kommer til standerhejsning søndag 15. april. De kommer 2 mand kl.
09.15.
Ansvarsliste
Der er på et tidspunkt lavet en ansvarsliste, for de forskellige opgaver der er i klubben. Allan snakker
med Nicolai om at få den opdateret og derefter hængs den op i klubhuset og sættes på hjemmesiden.
Riposten
Der er deadline d. 16.3, og bladet udkommer d.30.3
Indlæg:
Tennissens dag- Mick
Juniorer – Joakim
Opstart – Flemming
Folder - Allan
Billede på forsiden – Allan
Vintertennis
Flemming fortalte at der er rigtig mange medlemmer til vintertennis efter nytår, hvilket gør at vi sikkert
også kan få en aftale med AGF igen næste efterår.
Der må helst ikke parkeres på Midtagervej, brug parkeringspladsen ved AGF, det sendes ud på mail til
medlemmerne.
Quindetennis
Der vil også i den kommende sæson blive afholdt sociale arrangementer, klubben vil gerne give tilskud
til det.
Næste møde
Næste bestyrelsesmøde holdes torsdag d.24.maj kl.19.00 i klubhuset.
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