ALTS
Bestyrelsesmøde hos Børge d. 4 april 2016-04-04
Gennemgang af sidste mødes referat. Referat godkendt.
3. aktiviteter i udvalgene.

Kantinen – kontrakten se bilag i dropbox.
Åbningstider mandag til torsdag evt. fredag.
Vi fra bestyrelsen må gerne sælge øl billigere i de tidsrum hvor Carola ikke er der. Carola
skal have et link på hjemmesiden til hendes dansearr. Vi må tage 25/ 15 for fadøl. Der
snakkes med Carola om der kan laves en billig ret til kantinen.
Kantinen i Leschly Cup forsætter som sidste år. Helen kontakter Merete.

Kassere:
Der er pt. ca. betalt 300.000, dette er mere end sidste år på samme tid – medlemmer.

Turnering:
Der er 10 til 12 spillere til 1. og 2. holdet.
Ny træner er Morten Halvorsen. NE tildeler Morten medlemskab.
Træningsstart er 18.april. Efterfølges af spillerplanlægningsmøde med pizza på klubbens
vegne. Møde arr med Jørgen Harder angående forskellig sponsor - Lars og Børge. Børge
tager kontakt.

Motionist tennis
Køre som planlagt. Vi diskuterede om vi skulle melde os ind i DGI. Det er for sent i år at
melde os ind i dgi. Vi laver intern en motionist to/ fire mandsholdturnering. Poul er
ansvarlig.
Reservering af baner til forskellig arr sørger børge for. Lars sørger for banebooking for til
holdkampe for første og andet holdet herre og damer.
Simon Hørkær overtager træningen om fredag - børn og unge, studerende og studerende.
Der lavet ansøgning til kommunen ang tilskud til drop in og pensionister inden 1 maj.
Sponser:
Der kommer et udspil om hvordan vi tiltrækker sponser i løbet af maj måned.

Der forventes at vel byg forsætter som sponser i klubben.
Hus og anlæg:
Der laves møde med Niels Olav vedrørende maling 1. sal på onsdag.
Der indkøbes ny dommerstol.
Entreprenøren i nr. 8 reparerer tagrende.
Renoveringen ss. nye bad, trapper og akustik søges vedr. lokalefonden i sæsonen inden
oktober.
Kommunikation og Webmaster:
Den nye hjemmeside er sat i drift.
Der er mangler i den nye side, og alle skal i positiv ånd bidrage med korrektioner til
Andreas.
Eventuelt:
Forårsklargøring d. 9. kl 11 – 14 og standerhejsning d. 16. kl. 13.
Børge sender orienterende mail ud.
Jan Morell spiller til hejsningen.
Børge arrangerer spillerarrangement.
Helen aftaler forplejning med Carola.
Næste møde tirsdag d. 24. maj kl. 18.30 i klubben.

