Referat fra tennis bestyrelsesmøde 26. januar 2012 hos
Allan, kl. 19.00
Til stede: Allan, Nicolai, Carsten, Joakim og Flemming
Ikke til stede: Mick, Marianne og Villars
Dagsorden:
1: Regnskabet for 2011 samt budget 2012 blev forelagt af Carsten og
bestyrelsen var meget tilfreds med regnskabet, som udviste et overskud,
regnskabet skal herefter til revisoren.
Budgettet for 2012 blev godkendt.
Carsten gjorde samtidig rede for et opgørelse, som skulle foretages for at
søge tilskud fra Århus Kommune.
2: Opstart af tennissæson 2012:
Klargøring af klubhus, maling
Klargøring af baner
Standerhejsning / Riposten
Hjemmesiden
Folder udkast
Paktiske ting / ansvarlige personer ?
Bestyrelsen var enige om at klargøring af klubhus og baner kunne
klares i starten af april, også selv om Påsken ligger først i april.
Tennisklubbens banemand havde fremsendt en liste over div. indkøb
som skal foretages til den nye sæson.
Standerhejsningen er fastsat til søndag den 15. april 2012 kl.10.00
Nicolai sørger for at hjemmesiden bliver opdateret og at der senere
udsendes mail til klubbens medlemmer om at hjælpe med klargøringen
af baner og klubhus.
Nicolai inviterer In Sport til standerhejsningen med en bod.
Allan sender til bestyrelsen udkastet til en medlems folder, til kommentarer,
bemærkninger og rettelser. Allan undersøges om folderen kan uddeles
sammen med RIPOSTEN i marts 2012.
Flemming sender en ansvartsliste til Allan som herefter skal bearbejdes og
tilpasses bestyrelsen.
Carsten havde udarbejdet et udkast til nyt medlemskort som efter tilmelding
sendes pr. mail til medlemmet.

3:Trænerstatus Junior / evnt. Senior
Joakim skal undersøge trænerforholdet for juniorerne.
Såfremt ungdomsgruppen bliver tilstrækkelig stor kan der blive tale om
at ansætte 2 ungdomstrænere.
Der var enighed om at prøve med 2 sammenhængende trænings timere
for juniorer.
Såfremt interessen for ekstra træning, bland de 16 til 18 årige er til stede
kunne der laves ekstra træning søndag fra 16 til 17.00
Behovet for særlig træning for seniorer skalundersøges når sæsonen er kommet
i gang.
4: Sponsor aftaler: Nicolai havde nogle nye sponsorer i kikketen og vender
tilbage når der er nyt.
5: Vinter tennis hos AGF: Søndag fra 12 til 14.00 har en stigende interesse
højeste deltager antal på en søndag har været 20 medlemmer.
Der er en meget positiv stemning blandt spillerene for vinter tennis.
Flemming følger op på en event. ny aftale med AGF Tennis.
6: Forsikring af klubhuset: Der arbejdes videre med tilbud på en erhvervs
forsikring, hvilket Nicolai og Carsten tager sig af.
7: Højvangskolen: Idrætslærer på Højvangskolen skal kontaktes af Joakim for
at hører om skolen / eleverne er interesseret i samarbejde event. med hjælp fra
JTU.
8:JTU holtunering: Bestyrelsen går ud fra at Mick tager sig af det praktiske.
9: Idrætssammenvirke Århus: Inviterer til møde 30/1-2012, Allan har tilmeldt
sig. Emnet er " Kommende Sports- og Fritidspolitik i Århus Kommune "
10: Tennishal i Stautrup: Bestyelsen var enige om at det var et godt tiltag og at
der skal arbejdes videre med at undersøge, hvilke muligheder der er for Stautrup
Tennis kan bygge og drive en Tennishal.
Allan foretager sig de første sonderinger og trækker på de nødvendige personer.
Ideen om en tennis hal som samtidig måske kunne bygges som en "0 energi hal"
kunne måske have interesse hos energiselskaber m.m..
11: Eventuelt: næste bestyrelsesmøde er fastsat til 8. marts 2012 og
afholdes i klubhuset kl. 19.00 af hensyn til deadline til RIPOSTEN samt opstart af
ny tennissason 2012.

