Bestyrelsesmøde tennis d.22.1.2015 kl.19
Referat
Tilstede: Ole, Allan, Mick, Nicolaj, Villars, Flemming og Marianne
Referent: Marianne
Regnskab – Ole
Regnskabet er godkendt af revisor og bestyrelse.
Der er et flot overskud på 33.716,46
Er der behov for at få købt noget til klubben meldes det ind til Ole.
Mick og Nicolaj undersøger hvad en ny boldmaskine koster.
Kontingent 2015 - Ole/bestyrelsen
Kontingentet forsætter uændret på dvs. 800,- for seniorer.
Standerhejsning dato - (søndag den 12 eller 19. april 2015) - Allan
Der besluttes at standerhejsning bliver søndag d. 12.4.2015 kl.10.
Baneklargøring - påsken og uge 15 eller 16, 2015 – Villars
Baneklargøring bliver uge 15 Allan og Ole sender information ud.
Villars køber de ting ind der skal bruges.
In-SPORT invitation – Ole
Ole inviterer In-SPORT til standerhejsning når han skal ind og købe bolde.
Ny folder udsendes med RIPOSTEN - (udgives 3. april 2015) Allan
Riposten kommer ud d.3.4.2015, der vil Allan får lagt folderen i, det passer fint i forhold til
standerhejsning. Vi skal fremadrettet have fat i et nyt trykkeri, da det vi bruger nu lukker.
Voksen træning - Marianne/Allan
Allan kender en træner, han prøver at lave en aftale, så der kan blive lidt mere træning til
Quinderne.
Mick arbejder på at få en træner ud et par gange til turneringsspillerne.
Generelt vil bestyrelsen have fokus på at få trænere til at komme en gang imellem til de forskellige
grupper.
Inspiration kan findes på www.gbatennis.dk
Sommerskole – Ole
Planlægges som det plejer, der var 22 med på tennisskole i 2014.
Det var nogle virkelig gode trænere der var til tennisskolen, det vil være dejligt hvis vi kan få de
samme. Ole tager sig af planlægningen når der kommer besked fra DGI.
Generalforsamlings dato - (lørdag den 20. juni 2015) – Allan
Generalforsamling afholdes d.20.juni efter lørdagstræning ved klubhuset.
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Klubfest dato - (22. august 2015) – Allan
Klubfesten afholdes lørdag d.22.8.2015 ved klubhuset.
Allan sørger for at få det på hjemmesiden.
Klubmesterskabs turnering - (aug. / sep. 2015) Mick
Det blev afholdt over en weekend i 2014, det fungerede rigtig godt.
Mick vil forsøge at gentage det gode koncept i 2015.
Det afholdes d.11-12-13 september.
Hjemmesiden opdateres - Ole/Nicolai
Ole og Nicolai opdaterer hjemmesiden med bl.a. de nye datoer for arrangementer, folder og
nyhedsbrev.
2 Nyhedsbreve et med datoer for arrangementer og et med de faste tider for booking på banerne.
Vedligehold
Klubhuset skal males, det bliver sat i gang af Allan og Villars.
Kode til klubhuset
Ny kode kommer på medlemsbeviset for 2015.
Børneattester
Børneattester fornys hver 3. år for dem der har med juniorer at gøre. Det vil sige dem der har en
børneattest skal have den fornyet 2016. Ved nye trænere/hjælpere laves en attest ved ansættelse.

Byggeudvalgs indstilling TENNISHAL - Allan/Ole
Haludvalget har arbejdet hårdt siden sidst. Vi er der hvor vi skal tage stilling om der skal arbejdes videre.
Der er startet et andet udvalg der arbejder for at bygge en multihal, de er koblet på skolen. Hvis vores
halprojekt ikke lykkedes, har vi en aftale om at vi muligvis kan koble os på multihal-projektet.
Udvalget til tennishallen skal snart til møde med kommunen, for at få afklaret by/landzone. Udvalget består
af Ole, Allan, Ib og Angaard, de har udarbejdet et materiale til brug ved ansøgning af penge fra fonde.
Når det hele bliver lidt mere afklaret indkaldes der til ekstraordinært generalforsamling for at få afklaret
hvor vi står og hvad der skal ske fremadrettet.

Evt.
Skal vi have en Facebook gruppe?
Det kan være en fordel i forhold til at få informationer ud til medlemmerne.
Flemming og Ole prøver at lave en profil til tennis-juniorer.
PC udstyret i klubben er ”død”, det kasseres og der sættes ikke en ny op.
De fleste booker ikke via den PC, Nicolaj indkøber og opsætter en trådløs router med samme kode som
dørkoden.
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