Referat d.18-2-2014 kl.19
Tilstede: Allan, Mick, Joakim, Villars, Flemming, Ole og Marianne
Afbud: Nicolai
Referent: Marianne
Regnskab
Godkendt af revisor Niels-Jørgen Guldberg og af bestyrelse.
Vi har ingen udgifter til renovation, da vi selv kører affald væk.
Det fungerer udmærket.
Ca. 30.000,- er der i overskud i 2013 og et samlet kassebeholdning på ca. 70.000,Ny bank
Vi forventer at skifte bank til Sydbank fra Sparekassen Kronjylland.
Indkøb til baneklargøring
Villars sørger for indkøb til klargøring.
Der undersøges om der skal købes en ny boldmaskine, Villars kigger på den gamle.
Banerne klargøres inden standerhejsning, der udsendes nyhedsbrev med ønske om hjælp.
Der indkøbes bolde til turneringsspillere – ca. 40 rør HEAD ATP Gold, Ole sørger for indkøbet.
In Sport inviteres til standerhejsning d.13.4.14 – Mick.
Internet forside/ Nyhedsbrev rettes til: Datoer / kontingenter / konkurrence
Hjemmesiden skal rettes til med de nye datoer.
Kontingentsiden skal opdateres, nyt årstal og kontonummer.
Konkurrence i år er 2 gratis kontingenter til juniorer og 2 til seniorer.
OBS der må ikke ske indbetalinger inden kontonummeret rettet på hjemmesiden.
Deadline for indbetaling torsdag d.10.4.2014 for at deltage i konkurrencen.
Ole udsender nyhedsbrev.
DTI oplæg til skolerne
I forbindelse med den nye skolereform skal eleverne have flere idrætstimer.
Vi kan tilbyde skolen sammen med tennisforbund undervisning i hallen og på anlægget.
Skolen skal betale 3.500,- for materialer og trænerer, klubben kan tilbyde at indgå et samarbejde om
udgifterne sammen med medlemskab af klubben for elever – Ole og Allan kontakter skolen og Joakim
kontakter friskolen.
Hvornår kan vi tilbyde at banerne kan bruges af skolerne af hensyn til senior spillere der spiller om
formiddagen, undersøges nærmere og tages op på næste møde.
Riposten nr. 1 - 2014 er udsendt, event. Bemærkninger
Ingen kommentarer.
Riposten nr. 2 - 2014 deadline 14. marts 2014
Vi har forsiden – Ole og Allan finder et billede.
Emner – Der laves et indlæg til Riposten igen
- Standerhejsning
- Voksentræning
- Tillægget opdateres generelt med nye tider - Allan
Der laves også et nyhedsbrev – Ole.

Opvisningskamp
Hvis der skal være en opvisningskamp skal det være i forbindelse med standerhejsning.
Tages op igen inden standerhejsning.
Tennishal, ny arkitekt, budget, pris m.m.
Der er fundet en arkitekt John Henriksen, der vil tegne en skitse.
Aftalt en pris på 5.625,Skitsen skal opfylde de krav kommunen kræver for at vurdere sagen.
Deadline for udarbejdelse af budget, skitsetegning er 1.3.2014.
I budgettet skal der være en pris på leje af baner for eksterne klubber.
Mick undersøger hvordan driften er i Skanderborg, der arrangeres evt. et møde hvor Allan og Ole deltager
fra Savtrup tennis.
Det næste bestyrelsesmøde fastsættes
Torsdag d.22.5.14 kl.19 i klubhuset.
Generalforsamling: lørdag d. 28. juni 2014 kl.11.00 i klubhuset.
Joakim træder ud af bestyrelsen til generalforsamlingen.
Evt.
Skomærker Indkøbes til 2014 – Nicolai indkøber.
Vi forventer at der afholdes DGI tennisskole igen uge 32 2014.
Der er indkaldt til repræsentantskabsmøde i idrætsforeningen Stavtrup d.24.april kl.18. i Siffen.
Tennisklubben har 5 pladser – interesserede melder tilbage til Allan.
Multibanen trænger til vedligehold.

