Referat fra tennis bestyrelsesmøde 15. januar 2013 kl. 19.00
hos Allan, Rosendalvej 94
Til stede: Allan, Villars, Mick, Flemming, Ole, Nicolai og Marianne
Ikke til stede: Joakim
Aftalen om bestyrelsesmødernes længde er fra 19.00 til
21.00, herefter ny dato for bestyrelsesmøde.
Velkommen ved formanden, Allan
2012 Godt nytår
2013 Ny sæson med meget der skal falde på plads, det bliver et spændende år
Indlæg fra kasseren Ole
Foreløblig regnskab 2012,det ser ud til at der er et overskud på ca.29.000,-.
Ole har været ved at undersøge hvad vi skylder til DGI, det skulle være 60.000,-, men det ser ud til at være 50.000,- i
stedet for, godt observeret Ole.
Medlemstal 2012, oversigt over medlemstal tilbage til 2000, se sidst i referatet.
Kontigent 2013 bliver uændret i forhold til 2012. Der vil igen i år blive trukket lod om 2 gratis medlemskaber, mellem de
medlemmer der har betalt inden10.april.
Medlemskort 2013, bliver sendt som mail inkl. den nye dørkode til hver enkelt medlem, Ole checker om alle har oplyst
mailadresse. Man kan få en plastikbrik til at sætte på skoen, så er det nemt at se om folk er medlem. Nicolai undersøger
om det kan lade sig gøre.
Dørkode 2013 ny kode er besluttet.
Renovation
Vi har problemer med at få hentet affald, selvom vejen er ryddet bliver det ikke hentet alligevel.
Renovation er opsagt, det træder i kraft januar 2014.
Kursustilbud 2013
Der kommer en masse tilbud om kurser. Ole har været på et par stykker der er relevant som kasser.
Hvis der er nogen der er interesseret i at komme på kursus, kan man henvende sig til Allan eller Mick.
Hvis der er nogen der gerne selv vil have tilbuddene tilsendt, skal de kontakte Allan.

Klargøring og investeringer, bane mand, Villars
Villars har fået 2 tilbud om opstilling af vandingsanlæg.
Vi skal først have løst problemet med manglede tryk på vandet.
Medio marts afprøves trykket på slangerne.
Derefter besluttes der om der skal installeres vandingsanlæg på bane 2 og 3.
Der skal evt, sættes beskyttelse op omkring sprinklerne, især på bane 1.
Indkøb af materialer til klargøring af baner.
Der skal indkøbes 3 paller sand, lyset er OK.
Der er kommet ny lås i døren.
Ansvarsliste
Listen rundsendes til godkendelse.
Tunerings tennis 2013, Mick
Dansk tennisforbund/JTU prøver noget nyt med rene dame- og herrehold.
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Sæson 2013 vil Stautrup Tennis være tilmeldt med:
Seniorholdherre 4 spiller
Seniorholddame 2 spillere, der mangler nogle damespillere.
1 veteranhold, række A –i denne række må der gerne deltage ”blandede” hold.
Indlæg / informationer fra formanden, Allan
Økonomi
Tunering – når der er hjemmekampe står klubben for bespisning af udeholdet, sidste år blev der i alt brugt 3800
Late Night og lørdagstræf – der er sidste år brugt ca. 500,Q aften – er der brugt lidt til sommerarrangement
Klubmesterskab – der er sidste år brugt 800,Beløbene der er brugt er meget fornuftigt, og det ser ud til at blive samme beløb i år.
Samarbejdspartner/Sponsor aftaler 2013
OK – vi mangler at tegne 4 benzinkort for at kontrakten forsætter, alle arbejder på sagen.
Sparkassen Kronjylland – Allan og Ole skal til møde torsdag d.17.1.13
SkandinavianBook – Allan får dem til at sende logo til Nicolai så det kan komme på hjemmesiden.
IN-SPORT – Ole har efterspurgt om de giver 20% på alt tennisudstyr i 2013, han afventer tilbagemelding.
Der er andre interessante sponsorer i kikkerten.
Dato for standerhejsning,
Søndag den 14. april 2013 kl.10.00
Baneklargøring foregår i uge 15 tirsdag til fredag.
Opstart:
Turneringstræning tirsdag d.16 april
Late night torsdag d.2.maj
Q tennis mandag d.22.april
Lørdagstræning lørdag d.4.maj, i maj måned spiller nye kl.9-10 og alle fra kl.10-12, herefter alle fra kl.9-11.
Ny folder, til husomdeling, Stautrup portalen, Opslagstavle
Folderen skal opdateres, Ole scanner den ind og sender den rundt.
Herefter hænges den i skab ved Rema, sættes ind på Stavtrup portalen og hus omdeles medio marts lige før påske.
Trænerstatus
Der arbejdes videre med planlægningen.
Tennishal
Ansøgning sendt til Sport og Fritid.
Allan, Ole og Niels Angaard har været til møde.
Ansøgning er sendt videre til bygningsinspektoratet
Tilbagemelding;
Idrætsforeningens område skal laves om fra landzone til byzone.
Der skal afklares hvordan det skal gribes an fremadrettet. Allan og Ole arbejder videre med det.
Klubfinalekampe/Sommerfest (lørdag 14. sep.2013?)
Punktet udskydes til næste møde.
Riposten
Nye indlæg,
Deadline 18. jan. 2013,(1. feb.) – standerhejsning m.m. som skal gentages i RIPOSTEN næste nr. - Allan
Deadline 5. marts 2013. (29. marts) – indlæg om indbetaling af kontingent inkl. Konkurrence Allan
Næste møde
Tirsdag d.19.februar kl.19.00 ved Allan, Rosendalvej 94.
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Medlemmer Stautrup IF, Tennis
År
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