Referat fra bestyrelsesmøde d.31. maj 2012
Tilstede: Nicolai, Mick, Allan, Joakim, Carsten, Villars og Marianne

1. Referent
Marianne

2. Overblik fra kasseren – Carsten
Der er ca. 130 medlemmer.
Økonomien ser god ud.
Carsten har valgt at stoppe, som kasser ved generalforsamlingen. Vi er meget glade for det store arbejde Carsten har
lavet for klubben, men vi respekterer hans beslutning om at stoppe.
Bestyrelsen forsøger at finde en ny, der vil stille op til valget, som kasser på generalforsamlingen.
Der er problemer med at få medlemsnummer for nye medlemmer, Allan får adgang til kontoen, så han kan hjælpe
med at oprette nye medlemmer i systemet.

3. Aktiviteter i klubben: - alle
a) Banerne, klargøring og vedligehold
Der var for få medlemmer med til at klargøre banerne, vi vil forsøge at planlægge klargøring anderledes
næste år.

b) Vintertennis status
Der var rigtig mange medlemmer til vintertennis efter jul, det virker som om folk gerne vil have en pause fra
sæsonslutning indtil jul. Flemming var ikke til stede, så vi kunne ikke få en status for næste sæson.

c) Standerhejsning
Der var mange fremmødte. Det fungerede godt at der var forskellige personer der fremlagde hvilke
aktiviteter der ville være i den kommende sæson.

d) Juniorer
Juniortræningen, om onsdagen, er startet rigtig godt. Rikke er glad for at træne, hun får hjælp af Joakims søn
Villars. Der er 20-30 juniorer til hver træning.
Teenagerstævnet (13-19 år) gik ikke så godt, det er svært at få de unge til at møde op.
2 generationsstævne gik heller ikke så godt.
Forslag til at ændre konceptet:
Det kan evt. afholdes onsdag, lige efter de unge har trænet, og de voksne kunne være medlemmer fra
klubben. De unges forældre kunne så blive inviteret ned og se kampene.
Joakim undersøger forslaget.

e) Seniortræning
Der er startet seniortræning søndag formiddag kl.10-12, med en træner fra DGI.
Træneren skal have 150.- pr. time. Medlemmer der gerne vil være med skal sende en mail til Joakim.

f) Q- aften
Der holdes sommerturnering søndag d.3.juni, hvor vi håber vejret er med os. Der er 19 tilmeldte på
nuværende tidspunkt. Det starter kl. 10 med rundstykker, og slutter med pølser når turneringen er færdig.
Klubben betaler udgifterne.
Mandagsspillet fungerer godt, der kommer ca. 15 hver gang.

g) Late Night – Torsdag
Det går godt, der er mange fremmødte, både nye og gamle medlemmer.
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Flemming har været forhindret i at komme, men han har sørget for stedfortrædere til at styre spillet.

h) Turneringstennis
Træningen startede lidt skidt, vejret var ikke særlig godt.
Inge Birthe er holdleder for serie 2 holdet, de har spillet en kampdag og tabt. De skal spille næste kamp d.
3.juni i Randers.
Mick er holdleder for veteranerne, de har spillet 2 kampdage, og vundet begge dage. De skal spille næste
kamp d. 13.juni i Stavtrup mod Brabrand.
Resultaterne fra kampene vil fremover komme på hjemmesiden.

i) Tennissens dag 12. maj
Det var ikke nogen succes for klubben, vi tror, det er fordi kommende medlemmer møder op om lørdagen for
at prøve at spille tennis.

j) Klubturnering
Mick sørger for at der hænges opslag op til klubturneringen.
Der vil være en beskrivelse af hvordan det kommer til at fungere, og mulighed for at skrive sig på, hvis man
vil deltage.

4. OK benzinkort aftale – Nicolai
Nicolaj har fået aftalen på plads, nu skal den bare underskrives.
Han sørger for at det kommer på hjemmesiden med link til vejledning.
Der sendes også et nyhedsbrev ud til alle medlemmer.
Hvis der bliver tegnet 10 nye kort i år, forsætter aftalen næste år.

5. Hjemmesiden / RIPOSTEN – alle
Det er en flot forside fra standerhejsningen, og nogle gode indlæg i bladet.
Der er deadline d. 3. august til næste nummer af Riposten.
Vi vil gerne have følgende indlæg – gerne med billeder
a) Juniortennis - Joakim
b) Q tennis - Marianne
c) Sommerfest - Allan
d) Holdturnering – Mick

6. Sommerfest, dato - Mick
Der blev besluttet at holde sommerfest d. 25. august, for at få vores band til at spille til festen.
Der skal være mindst 25 tilmeldte for at festen bliver afholdt.
Denne gang prøver vi at lave et nyt koncept med all inklusive, dvs. medlemmerne skal betale 150,-kr for mad og
drikkevarer. Der blev nedsat et festudvalg bestående af Nicolaj, Mick og Gitte.
Sidste tilmeldingsfrist er d.1. august.
Indbetaling= tilmelding.

7. Maling af klubhus, frivillige
Allan arrangerer at klubhuset bliver malet, der står maling fra huset blev bygget.

8. Forsikringsundersøgelse
Nicolaj får papirerne af Carsten, hvorefter han prøver at finde ud af noget.
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9. Renovation
Kommunen har lovet flere gange at komme og klippe træerne, for at skraldebilerne kan komme hen til klubhuset, det
er ikke sket endnu.
Carsten undersøger om tømning af skraldespandene kan opsiges.
Flemming og Allan vil sørge for at skraldet bliver fjernet.
Vi har fået en ekstra skraldespand til dåser og tennisrør fra bolde.

10. Hal grund, ansøgning
Allan har været i kontakt med kommunen, og det er Stavtrups idrætsforening der har råderet over jorden.
Allan skriver til formanden for hovedforeningen, for at få lov til at låne jorden, hvor hallen skal bygges.
Hvis vi får jorden, tager vi op på næste bestyrelsesmøde, hvordan projektet skal forløbe.

11. Evt.
Generalforsamlingen afholdes d.23. juni, der kommer opslag i klubhuset, nyhedsbreve til medlemmerne og det sættes
på hjemmesiden.
Vi snakkede om klubbens holdning til medlemmer, der gerne vil have en gæst med ned og spille.
Vi synes at det er i orden at et medlem har en gæst med 2-3 gange, hvis det er et juniormedlem vil vi opfordre til at de
tager gæsten med til træning om onsdagen.
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