Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/8-2016
Deltagere: Klaus Bagger, Kristian Dahl, René Kristensen, Tom Andersen, Peter Laustsen, Martin Chröis,
Anne Krogh Lyngberg-Andersen,
Afbud: Anette Frederiksen, Flemming Pedersen.
Referant er Martin Chröis.
1) Godkendelse af sidste mødes referat
 Godkendt.
2) Økonomiudvalget - hvordan ser det ud?
 Ny hal budget sendt til kommunen - der holdes møde ultimo august, hvorefter vi forventer at høre fra
dem.
3) Juniorudvalget - Status? Vi afholder junior-finalestævne i weekenden d. 3/4 september. Hvem gør hvad?
 Vi afholder finalestævnet d. 4/9. Vi har endnu ikke fået endelig spilleroversigt fra JTU.
 Det er fra U10 til U16 Piger og Drenge - max 24 kampe.
 Peter undersøger muligheden for forplejning.
 Martin er koordineringsleder på dagen. Herudover er der Peter, Heidi og Lone. Klaus skriver til John
og Annemette om deres potentielle arrangement på dagen.
 Premier og bolde mm. sendes til Peter fra JTU.
 Flemming laver note til hjemmesiden - Peter arrangerer.
4) Seniorudvalget - Voksenintro er planlagt til d. 16/8 og 3 uger frem. Grill arrangement d. 21/8. Hvem er
med? Klubmesterskaberne d. 9-10 + 17 september skal arrangeres. Hvem gør hvad?
Voksenintro:
 Martin er træner og undersøger, hvem der skal være hjælpetræner - evt. Cathrine/Caroline/Kristian.
 Der er allerede kommet tilmeldinger.
Grillarrangement:
 21/8 kl. 10.00: Tom står for det.
Klubmesterskab:
 Klaus og René står for det.
 Klaus sender info ud uge 32.
 Samme rækker som sidste år.
 Junior op til 15 år.
5) Festudvalget - Klubfesten er d. 17. september. Hvem gør hvad?
 Tom - det undersøges, hvem der kan hjælpe.
 Lokalet er samme som sidste år - hos Beierholm.
6) Fortjenstpokaler. Hvem skal have dem i år? Pokalerne er "årets spiller", juniortrofæet samt
fortjenstpokalen.
 Pokalerne er fordelt.
7) "Boldmand" - Christian Nissen vil gerne stoppe som boldmand. Skal vi have en anden eller må folk selv
købe bolde?
 Annette er enstemmigt valgt som boldkvinde inkl. bolde til holdturnering.

8) Indendørs - Christian Nissen er gået med til at stå for endnu en sæson indendørstennis. Information er
sendt ud til medlemmerne. Hvad med træning for juniorer og seniorer? Hold indendørs?
 Juniorer reserverer tiden mandag og onsdag.
 Anne undersøger grundlaget for Dame-hold.
 Klaus undersøger grundlaget for Herre-hold.
9) Sponsorudvalget - Status?
 Peter arbejder fortsat på at få flere sponsorer.
10 Eventuelt
 Medlemskab af DGI - Klaus undersøger om vi ikke allerede kan bruge arrangementerne under JTU.
 Køleskabet i klubhuset er i stykker - Tom tager fat i Jørn Nygaard.
 Næste møde: 22/11 kl. 17.30 Julefrokost. Klaus ænder - Martin risalamande.

