Referat fra tennis bestyrelsesmøde 24. november 2011 kl. 19.00
Til stede: Allan, Villars, Joakim, Carsten, Nicolai og Marianne
Ikke til stede: Mick og Flemming
Referat:
1:

Referent: Marianne

2:

Banelukning, året der er gået
Det har været en god sæson, der har været rigelig vanding af banerne fra oven.
Der bliver lidt arbejde ved opstart
klargøring af banerne
indkøb af nyt net
maling af klubhus, Allan sørger for stillads
Udgifterne ved opstart vil udgøre ca. 6.000,Drøftelse af sponsorater, målsætning: en ny sponsor pr. sæson.
Nicolai tager kontakt til muligt emne for den kommende sæson.
Opstart sættes på dagsorden til januar.

3+4:

Tyveri af 2 nedløbsrør + Repræsentantskabsmøde hovedforening
Tyveriet er anmeldt til politiet.
Der er sat nye nedløbsrør op, omkostning ca. 2.500,Allan undersøger om hovedforeningen har en forsikring der dækker.
Vi har en brandforsikring, Carsten og Nicolai undersøger hvad det koster, hvis vi selv skal tegne en
forsikring.

5:

Indm. procedure, ny kode klubhuset
Nicolai lægger en vejledning for nye medlemmer på hjemmesiden.
Carsten sørger for at de nye medlemskort lægges i små plastiklommer, før de udleveres.
Der vil blive lavet lodtrækning af 2 gratis medlemskaber, mellem de medlemmer der betaler inden
1.marts 2012.
Vi besluttede hvad den nye kode er, og døren er kodet om.

6:

Foreløbigt årsregnskab 2011
Carsten forelagde det foreløbige regnskab, det ser fornuftigt ud.
Regnskabet skal være færdigt midt januar, så det kan sendes til revisoren.
Kommunen skal have det færdige regnskab tilsendt feb./marts.
Vores revisor er i udlandet på dette tidspunkt.
Carsten sender det til suppleanten, som er Lars Christiansen.

7:

Revision, kontingent 2012
Status medlemmer
36 medlemmer u. 18 år, og 137 medlemmer o. 18 år, i alt 173 medlemmer.
Der blev vedtaget, at kontingentet forbliver uændret næste sæson.

8:

Højvangskolen lån af 3 baner
Glenny (idrætslære) fra skolen har gennem Allan lånt tennisbanerne til skolebørn.
Joakim snakker med Mick Hulgaard, som er tenniskoordinator ved DGI, om der er mulighed for, at
lave nogle arrangementer med skolen, hvor DGI hjælper med en træner for børnene.
Det kan muligvis skabe større interesse for tennis, så vores ungdomsafdeling bliver større.

9:

Riposten deadline 18. nov. / 20. jan. emner?
Allan har været hurtig og skrevet et indlæg til Riposten om at sæsonen er slut, der var deadline 16.
november. Riposten har en aktivitetskalender, der er vintertennis sat ind.

Næste deadline er 20. januar, som udkommer 3. februar, vi skal se om, vi kan få en artikel i.
Næste deadline er 16.marts, som udkommer 30. marts, der skal vi have en artikel i om opstart.
10:

Vintertennis 2011 - 2012
Vintertennis er hver søndag kl. 12-14.
Der har indtil videre været ca. 5 medlemmer pr. gang til vintertennis.
Nicolai sender en mail til alle medlemmer, som har opgivet en mailadresse, for at se om vi kan få
flere til at møde op.

11:

Boldmaskinen rep.-3 fl. til Jørgen Aaes
Jørgen Aaes har repareret boldmaskinen, så nu er den klar til brug. Det vil være fornuftigt, at være
min. 2 personer til at betjene den. Der købes 3 flasker vin til Jørgen Aaes, som tak for hjælpen.

12:

Ny fodboldafdeling (mail hovedforeningen)
I vedtægterne for idrætsforeningen i Stavtrup står der, at ved nedlæggelse af en afdeling tilfalder
eventuel pengebeholdning hovedforeningen.
Der er sendt en bekræftelse til hovedforeningen, vedr. sammenlægning af fodbolds ungdoms- og
senior afdeling, hvor den samlede fodboldforening beholder deres penge.
JTU møde, vision m.m.
Allan får rigtig mange mails, vi vedtog at han sender de mails rundt, som han skønner kan have
vores interesse. Hvis der er nogle som er interesseret i at få videresendt alle, skal de kontakte Allan.
Der er kommet mail vedr. ministævner, vi besluttede, hvis det har interesse for børnene, er det en
god ide at deltage, men vi vil ikke selv stå for nogle ministævner.

13:

14:

Eventuelt
Trænerstatus sættes på dagsorden til januar.
Næste møde er d.26. januar kl. 19 hos Allan, Rosendalvej 94.

