Referat af bestyrelsesmøde
mandag d. 23 maj 2018 kl. 19.00
I klubhuset.
Aftenens vært: Sussi
Tilstede: Per, Willy, Søren, Eva og Sussi
Afbud: Lisa og Lasse
1. Referat godkendt
2. Nyt fra formanden
a. Der er ikke kommet så mange gamle er bolde i kurven i klubhuset. Vi
prøver lige at informere til hyg-ind
b. DGI har spurgt, om vi har lyst til og være med i et samarbejde imellem
skolen og tennisklubben. De stiller med træner og udstyr og står for alt
det praktiske. Prisen er 208 kr. i timen. Ulla kontakter DGI og hører
nærmere om idéen.
c. Der er Infomøde i Asnæs 24 maj om persondataloven. Per deltager.
d. Vi havde en skøn dag til standerhejsning med fint fremmøde.
e. Vi har fået et brev fra kommunen omkring parkering ved lethallen. Vi må
ikke holde på græsset. Der bliver sat skilte op som ikke kan misforstås i
klubhuset, i lethallen og på facebook.
f. Eva spørger kommunen om der måske kunne være mulighed for at vi
også kunne komme på skiltet nede ved Ravnsbjergvej på lige fod med de
andre foreninger.
g. Lige så snart fejlen er fundet på Pers netværk imellem Fibia og Leo
opdaterer Per hjemmesiden (igen)
h. Per har modtaget en tennishåndbog, som er et fantastisk materiale. Den
vil koblive tilgængelig via hjemmesiden.
3. Nyt fra kasseren
a. Økonomisk status er 76.432 kr.
Vi modtog 12.022 kr. i aktivitets tilskud d. 9. maj
Medlemstilgang. Der mangler at blive betalt 3 familie kontingenter. Vi har
17 sommerhuse fra Novasol á 500 kr. pr hus, som har kontrakt i et år.
b. Der er lidt problemer med login til bookingsystemet. Hvis man hører om
de problemer, skal man henvise til Willy, som så vil forsøge at rette
fejlen
c. Spillerbank/medlemslister tager vi op på næste møde, når vi har fået
mere information omkring persondataloven.
4. Anlægget
a. Etablering af vindfang, og udenoms areal. Der bliver brugt en masse
timer i hverdagene og så vil der blive brugt noget af arbejdsdagen på
det.
Per giver Villy Nilesen en gave for hans store arbejde på vindfaget
Jens Ole flytter el tavlen i hallen uden beregning.
b. Banerne er super gode. Godt arbejde.

5. Aktiviteter
a. Juniorer træning der kommer 6-8 stykker. Der kommer 2 til begynder
træning. Hyg ind er der super godt fremmøde til - der kommer flere og
flere. Det nye system fungerer rigtig godt og det bliver rost
b. Arbejdsdagen: opgaverne står på tavlen.
• Male tribune: Det vil Søren Stage gerne gøre
• Lægge belægningssten vend bagdøren til lethallen
• Bundbrædder på bane 3 skal udskiftes/repareres
• Rydde op bagved
• Fjerne ukrudt på stien ned til lethallen
• Forsætte byggeriet på vindfaget
c. Inspirationsdagen d. 9. Juni: Der kommer 2 unge gutter fra KB. (Leo´s
kontakte.) Leo vil være vært for disse instruktører.
Tilmelding til Sussi. Det skal siges til hyg ind og ud på facebook.
Ulla handler ind til det.
d. Handicap turnering 16. Juni: Der er sat et opslag op på tavlen med
tilmelding. Willy og Per står for det praktiske…
6. Indkomne punkter
a. Faste tider i sommersæsonen: Forslaget er imødekommet. Per reserverer
tider i booking systemet. Ordningen er en prøveperiode i indeværende
sæson.
En forudsætning for en fast tid er at man udgør et hold defineret som
min. 4 personer. Man skal ansøge bestyrelsen for at få tildelt en fast tid.
Som udgangspunkt vil faste reservationer altid gælde bane 3. Hvis flere
hold spiller på samme dag/tidspunkt, må de indbyrdes aftale, hvem der
spiller hvor.
7. Nyt fra festivalen
a. Der er styr på telte, kølevogne, wc vogn m.m
Willy har styr på bevillingerne
Der skal laves inventar lister før eller efter festivalen, så tennisklubben
vend, hvem der ejr hvad (inventar)
8. Eventuelt
a. Indkøb af et gyngestativ: Søren Stage.
b. Søren Stage tømmer postkassen en gang om ugen.
9. Næste møde 20 juni kl. 19.00

For referat
Sussi Vandborg

