Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2016.
Til stede: Allan, Solveig, Mick, Ole og Villars
Fraværende: Nicolai, Marianne og Flemming
Referent: Ole
1. Regnskab for 2015 er godkendt uden bemærkninger af revisor. Viser et overskud på knap kr.
30.000. Bestyrelsen godkendte regnskabet uden bemærkninger.
Budget for 2016 udarbejdes inden næste bestyrelsesmøde. Der kom flere forslag til poster, som
bliver indarbejdet i budgettet.
Kontingent bevares uændret i de 4 grupper for 2016. Som tidligere år vil der blive lodtrækning om
gratis kontingent ved standerhejsningen blandt de medlemmer der har betalt inden
standerhejsningen. Lodtrækningen gælder for 2 seniorer og 1 junior.
2. Datoer:
Standerhejsning: søndag den 17. april 2016 kl. 10:00 ved klubhuset. Hvis banerne og vejret tillader
det, er der naturligvis intet til hindring for at bruge banerne inden standerhejsningen.
Generalforsamling: lørdag den 25. juni 2016 kl. 11:00 efter lørdagstræf i klubhuset. Allan sørger for
at få fat på en ordstyrer.
Sommerfest: lørdag den 20. august 2016 i klubhuset.
3. Træning:
Flemming forestår træningen for juniorer om onsdagen, lørdags drop-in og LateNight om
torsdagen.
Marianne (og Solveig) organiserer Q-Night om mandagen.
Mick står for at koordinere turneringsholdene.
Bestyrelsen bakker op om, at der engageres eksterne trænere til nogle trænings sessioner.
Endvidere vil Mick godt stå til rådighed for træning. Interesserede aftaler direkte med Mick.
4. Vi afskaffer folderen, der har været indlæg i Riposten de seneste år. I stedet vil vi reklamere i
Riposten, på Stavtrupportalen, i lokalavisen og ved opslag på skolerne.
Endvidere skal de forskellige tiltag fremgå af hjemmesiden.
5. Margrethe stopper med rengøring af klubhus. Mange tak til hende for en flot indsats i årenes løb.
Solveig vil forestå rengøringen i den kommende sæson.
6. Klubturnering:
Turneringen i 2015 blev i gennemført, dels på grund af manglende tilmeldingerne og dels på grund
af dårligt vejr. Der var enighed om, at den nuværende form ikke er hensigtsmæssig og skal ændres.
En model kan være at afholde én turnering for primært turneringsspillere og en anden turnering for
motionister.
Alle opfordres til at komme med idéer (pr. mail) til en ny afviklingsform i så god tid, at der kan kåres
klubmestre senere på året.
7. Skomærker: Nicolai indkøber skomærker til den kommende sæson, blå og max. 200 stk.
8. Forplejning: Der var enighed om, at de nuværende beløbsgrænser til forplejning bibeholdes i den
kommende sæson.

9. Tennishal:
Planerne om at få bygget en tennishal bliver skrinlagt. Vi har fået blankt nej fra de 6 fonde vi har
søgt, så vi må erkende at det ikke er muligt at få en hal finansieret.
10. Boldmaskine: Inden vi tager endelig stilling til anskaffelse af en ny boldmaskine, skal vi have
afprøvet om fjernbetjeningen virker på den nuværende boldmaskine.
Nicolai har efterfølgende oplyst, at prisen er kr. 7.500.
11. Diverse:
Hjemmesiden skal vedligeholdes på flere punkter. Ole aftaler nærmere med Nicolai.
Informationen om turneringshold og turneringskampe skal udbygges.
Kunststofbane: Nu hvor planerne om en hal er droppet, blev det diskuteret om det var ønskeligt
med en kunststofbane. Det blev besluttet at udarbejde et forslag der er så detailleret, at det kan
forelægges generalforsamlingen i juni måned til beslutning om at arbejde videre med planerne.
Kommende bestyrelsesmøder:
- Tirsdag den 7. juni 2016 kl. 19:00 i klubhuset. Forberedelse til generalforsamlingen.
- Torsdag den 18. august 2016 kl. 19:00 i klubhuset. Planlægning af sommerfest.

