Dagsorden til tennisklub bestyrelsesmøde
torsdag den 9. februar 2017 kl. 19.00 til 21.00
hos formanden, Rosendalvej 94, Stautrup
Tilstede: Ib, Allan, Solveig, Niels, Ole og Marianne
Afbud: Nicolai, Flemming og Villards.

1:

Sæson 2016 - tennis - Turnerings spiller tilforordnet Nyt redskabs hus - o.s.v.
Fin sæson i 2016 der forsatte helt til oktober.
Der er lavet et redskabsrum på bane 1, det giver mere plads i
klubhuset.
Niels er blevet repræsentant for turneringsspillerne.
Niels står for veteranholdet, sammen med resten af holdet.
Alle er velkommen til at byde ind på at deltage på veteranholdet, vel
og mærke alderen passer.
Der skal arbejdes på mere synlighed omkring holdet.

2:

Baneklargøring, hvis vejret holder, uge 14 ?
Standerhejsnings dato forslag 9. april 2017 p.g.a. Påsken.
(17. april i 2016)
Der planlægges baneklargøring i uge 14, hvis vejret er til det.
Standerhejsning d. 9. April kl.10
Allan sender nyhedsbrev ud til medlemmerne.
In-SPORT – Boldkanon bolde - Ole
Ole sørger for at invitere dem til standerhejsning.
Der købes specialbolde til boldkanonen Ole sørger for det.
Dørkode 4 tal, (hvad er klokken nu) ?
koden er bestemt for den næste sæson, der bliver noteret på
medlemsbeviset.
Ole bestiller skomærker.
Skomærker
Ole bestiller skomærker

Rangliste spille regler skal udarbejdes.
Allan og Ole udarbejder regler for rangliste, de præsenteres ved
standerhejsning
3:

Generalforsamlings dato fremrykkes til lørdag den 17. juni 2017 ”ønske fra tennisspillere”
(var 25. juni i 2016)
Skolernes ferie 24. juni til 13. august 2017.
Generalforsamlingen bliver lørdag d.17.juni 2017 efter
fællesspil kl. Ca. 11.

4:

Sommerfest ny dato 2017 kunne være lørdag 16. september ?
Sommerfest lørdag den 20. august 2016 aflyst p.g.a. for få deltagere.
Der behov for mere reklame for festen i løbet af sæsonen.
Den afholdes 16.september, der overvejes om det skal være samtidig
med finalekampe for ranglisteturnering.
Der er brug for en tovholder, Ole og Allan undersøger om de kan
finde en.

5:

Regnskab 2016, budget og kontingent 2017.
Oprettelse af MobilePay
Medlemstallet er generelt faldet, der burde være flere der er
interesseret. Der var en god snak om overvejelser af muligeheder, for
at gøre klubben mere synlig, for alle de nye borgere, der er kommet
til Stavtrup. Der overvejes at få en flyer i Riposten igen.
Der var forslag fremme om at lave et sponsor træ, primært for
Stavtrup borgere.
Bestyrelsen har godkendt regnskabet for 2016.
Budget fremlægges ved næste bestyrelsesmøde.
Kontingentet forsætter uændret.
Der oprettes MobilPay, Ole opretter det.

6:

Tennis træning junior og senior, bane reservering til fastlagte spil.
Allan og Ole snakker med Fleming om aktiviteterne for juniorer.
Derefter tages der en dialog med DGI (Mik Hulgaard).
Bane 4 slettes på online booking.
Se seperat referat for mødet med turneringsspillerne.

Banereservering forsætter forsætter uændret.
Der har været rigtig god respons på den voksentræning Solveig
arrangerede i 2016.
Der arrangeres nye tilbud om voksentræning i 2017.
Det vil blive med lidt egenbetaling, og mere struktureret.
Det meldes ud til standerhejsning, nyhedsbrev o.lign.
Voksenundervisningen vil blive planlagt. Solveig forsætter som
tovholder på det.
7:

Kunststofbane nyt - (ekstra ordinær generalforsamling)
Vi har fået et tilbud på 270.000,-, for oprettelse af kunststofbane, der
hvor multibanen ligger i dag. Plus omkostninger til kloak.
Der er søgt tilskud ved kommunen.
Allan og Ole arbejder videre med det.
Der bliver indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, når der er et
oplæg klar.
Multihal nyt.
Multihallen bliver opført på den nuværende parkeringsplads ved
fodboldklubben.
Allan har haft møde med Erik Krabbe, tegningerne fra tennishal
projektet er videreleveret til Multihalprojektet.

8:

Bestyrelsesmøde forslag fredag den 19. maj eller mandag 22. maj
2017 – hensyn til udgivelse af RIPOSTEN og lovligt varsel.
Næste møde bliver d.22.maj kl. 19:00- 21:00 i klubhuset.

9:

Eventuelt
Intet.

