Referat fra bestyrelsesmøde d.04.10.2012
Tilstede: Mick, Allan, Ole, Flemming, Nicolai og Marianne

1. Referent
Marianne

2. Sommerfesten 2012
Sommerfesten blev anderledes end forventet, da orkesteret var nødt til at melde afbud pga. Micks operation.
Festen forløb rigtig godt, det var en god ide at bestille maden udefra, i stedet for at alle skulle medbringe mad.
Vejret var utrolig godt, og alle hjalp med oprydning.
Alt i alt en rigtig god fest.
Klubbens udgift med sommerfesten var 1.400,-.
Næste år vil vi muligvis prøve at holde festen, den samme dag som finalekampene spilles d.14.september.
Princippet med at betale et beløb, og så er det inkl. mad og drikke fungerede rigtig godt.
Vi træffer den endelige beslutning om næste års sommerfest inden sæsonstart.

3. Økonomi
Der mangler stadigvæk nogle poster at blive betalt.
Det der er kommet ind stemmer fint overens med det der var afsat i budgettet.
Pt. er der et overskud på ca. 24.000,-, så vores økonomi ser fin ud.
Der er 156 medlemmer af klubben.
Villars og Allan undersøger om det er muligt at opsætte automatiskvanding på bane 2 og 3.
Der er lidt uklarheder ift aftalen med OK og køb af olie, Nicolaj undersøger hvad der ligger i den aftale vi har
tegnet.
Der er en journaliststuderende der har kontaktet Ole og Marianne, da han er ved at skrive en opgave om
lokalsport.

4. Kontingent
Der har været nogle henvendelser vedr. tilbagebetaling af kontingent.
Vi besluttede at deres kontingent for denne sæson kommer til at gælde for kontingent næste sæson.
Den gældende regel er herefter, at et medlem inden sommerferiens start skal sende sin anmodning om
tilbagebetaling
på skrift til et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen vil herefter vurdere, om der skal ske en tilbagebetaling.
Tilbagebetalingen sker som kontingentbetaling for det kommende år. Herefter fortabes tilbagebetalingen.
Der ydes med andre ord ikke en kontant refusion.

5. Juniortræning
Der var 22 tilmeldte til sommerskolen, som forløb rigtig godt.
Joakim var ikke tilstede til bestyrelsesmødet, så yderligere emner til punktet udskydes til næste møde.

6. Klubturnering
A, B og C rækkerne fungerede rigtig godt.
Det er rigtig godt at få sat gang i snakken om turneringen, da det får flere til at melde sig til.
Vi vil se om turneringen kan blive startet tidligere på sæsonen 2013.
Vi regner med at finalerne spilles d.14.september 2013, en mere detaljeret plan over turneringen laves senere.

7. Tennishal i Stavtrup
Hovedforeningen har sagt OK til at vi får jorden, dog med hensynstagen til hundeforeningen.
Allan informerer Sport og Fritid ved kommunen om hovedforeningens beslutning.
Så afventer vi en tilbagemelding fra Sport og Fritid før vi foretager os yderligere.

8. Status på udlån af klubhus
Den integrerede institution Kælkebakken har fået lov til at låne klubhuset, i.f.m. at de har lånt
skovbørnehavehuset.
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Højvangskolen's 4. klasse har fået lov til at låne klubhuset fredag formiddag til ude undervisning, frem til
efterårsferien 2012
har haft lånt klubhuset.
Få privatpersoner har haft lånt klubhuset.
Der har været ryddet pænt op efter udlånene.

9. Vintertennis
Der bliver desværre ikke vintertennis i AGF, da de forlanger fuld pris for banerne.
Men AGF afholder Drop-In søndag fra 14.00 til 16.00 for alle.
10. Riposten
Næste deadline er d.16.nov.2012.

11. Evt.
Late night- torsdag og lørdagstræningen er veletablerede arrangementer, der var snak om at lave en
turnusordning, så det ikke er Flemming der nødvendigvis behøver at stå for disse hver torsdag og lørdag.
Tages op igen ved næste bestyrelsesmøde.
Der er noget fri træning mod betaling søndag formiddag, Allan snakker med Joakim for at afklare hvordan det
fungerer.
12. Næste møde.
D.15.januar 2013 kl. 19.00 hos Allan, Rosendalvej 94
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