Referat fra bestyrelsesmøde d.8. september 2011-09-08

1.
2.

Referent
Marianne
Udsendelse af referat
Referatet udsendes senest 8 dage efter mødet, derefter er der 8 dage til at komme med kommentarer/rettelser
hvorefter det godkendes.

3.

Bestyrelsesmøder
Det skal tilstræbes at længden på møderne er maks. 2 timer.

4.

Evaluering af tennisafslutning/festen d,3. september
Vi var heldige med vejret og det var nogle fine finalekampe.
Festen forløb godt med et meget godt band, og det så ud til at alle hyggede sig.
Der var for lidt deltagere i forhold til antallet af medlemmer i klubben.
Hvad kan vi evt. gøre anderledes næste år, forslag:
Stille et fadølsanlæg op
Lave mad som medlemmerne køber til festen i stedet for selv at lave den.
Bindende tilmelding til festen inkl. betaling for mad
Mere snak med medlemmerne om festen ved de forskellige aktiviteter
Finalekampene spilles også på selve dagen næste år, de vil nok starte lidt før hvis der kommer gang i ranglisten.
Selve planlægningen af tennisafslutning/fest laves på bestyrelsesmødet i januar, der kender vi turneringsplanen
for den kommende sæson. Den vil sikker blive afholdt anden weekend i september.

5.

Fælles mail på hjemmesiden
Lige nu er der en fælles mail adresse på hjemmesiden hvor der skrives til om alt.
Den bliver delt om i kategorier f.eks. Junior spørgsmål sendes direkte til Joakim, spørgsmål vedr. fælles aktiviteter
og vinter tennis sendes direkte til Flemming osv. Nicolai retter det på hjemmesiden, hvorefter der kan sendes mail
direkte under fanebladet ”Kontakt”. Hvis en fra bestyrelsen gerne vil informeres om spørgsmål indenfor en
bestemt kategori, retter man selv henvendelse til den der får mailene tilsendt.

6.

Indmeldelsesprocedure
Nicolai laver udkast til ny procedure til bestyrelsesmødet i foråret.
Carsten hænger liste med medlemsoplysninger op i klubhuset. Oplysninger på listen er medlemsnummer, fornavn
og telefonnummer (ved dem hvor det er oplyst).
Vi vil gerne afskaffe medlemskort, derfor er vi nødt til at oplyse koden til klubhuset til medlemmerne på en anden
måde. Nicolai vil undersøge om det er muligt at sætte koden ind på online bookingsiden, hvor der skal bruges
kode for at få adgang til koden.

7.

Indlæg til hjemmesiden/opdatering
Medlemmerne må meget gerne sende indlæg til hjemmesiden, Nicolai sætter det ind, de kan ikke komme på
forsiden alle sammen. Hvis det er vigtigt at få på forsiden skal det stå i mailen man sender til Nicolai.
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8.

Riposten
Der opfordres til at der sendes indlæg til Mick fra de forskellige aktiviteter
Deadline er d. 16. september Mick og Nicolai laver et indlæg vedr. turneringen og Allan laver et indlæg vedr.
klubfesten og skriver et indlæg om sine planer som ny formand i klubben.
Deadline d, 18. november Allan snakker med Joakim om et indlæg fra junior, og Marianne sender et indlæg fra Q.

9.

Vinterlukning
Vinterlukning af banerne plejer at ske ved efterårsferien(uge 42), Allan snakker med Villars.

10. Vintertennis
Vintertennis starter d. 1. oktober i AGF, adressen kan findes på hjemmesiden.
Flemming har lavet en vagtplan for modtagelse af penge. Flemming står for afregning med AGF.
Det kommer til at koste 35,- kr pr. gang.
11. Evt.
Fra næste sæson flyttes Late Night fra onsdag til torsdag pga. af turneringskampe, det giver også en bedre fordeling af
muligheden for booking af baner jævnt fordelt over ugen.
Nøglen til banerne var væk den anden dag, Mick har fået lavet ekstra nøgler. de fordeles til relevante personer, og der
lægges en nøgle i skabet i klubhuset.
Koden til skabet laves om, det er kun bestyrelsen der herefter har kendskab til koden.
Match Mate maskinen virker ikke Allan tager sig af at få den lavet.
Nyt fra Stavtrups idrætsforening, Marianne kontakter Niels Lyhne for at høre hvad der foregår.
D.12.9 er der møde i JTU ang. Juniorer Allan kontakter Joakim for at høre om han deltager.
Nicolai har 52 rør à 3 bolde liggende, der bliver sat ind på hjemmesiden at man kan købe et rør for 35,-kr.
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