Aarhus Lawn-Tennis Selskab
Ordinært bestyrelsesmøde i klubben tirsdag d. 24.05.2016

Beslutningsreferat
Til stede:
- Andreas Moltke-Leth (AM)
- Børge Guldbrandt Andersen (BG)
- Helen Lander (HL)
- Niels Elmegaard (NE)
- Ole Würtz (OW)
- Poul Markussen (PM)
Fraværende:
- Lars Lynge
1.0 Valg af referent
AM blev valgt som referent
2.0 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 4-4.
Referatet blev enstemmigt godkendt
3.0 Aktiviteter
3.1 Kantine:
Carola Inviterer til startfest fredag d. 10. juni. med tennis / Drop-In og
”Brasiliansk dans”.
Opslag på hjemmesiden (AM)
Bestyrelsens ansvarlige: HL(tekst) PM(tennis)
Deadline: 01.06.2016
3.2 Kasserer:
Opdateret budget fremlægges på næste bestyrelsesmøde
Ingen anmærkninger derudover.
3.3 Turnering:
Der skrives en manual for afvikling af turneringskampe med ansvarsfordeling mv.
NE laver oplæg.
3.4 Motionist:
BG undersøger begynder Drop-In (Hans Frantzen)
Deadline: 25.05.2016
3.5 Medlemshvervning:
Begyndertræning med Hans Frantzen (36 tilmeldte)

Aarhus Lawn-Tennis Selskab
Ordinært bestyrelsesmøde i klubben tirsdag d. 24.05.2016
Sæson 2017: pensionist- og begynderhold
Bestyrelsens ansvarlige: BG
Der skal fremstilles nyt materiale (tryksag) klubben kan sælges på.
HL arbejder videre med en generel tekst om klubben, samt finder billig fotograf.
3.6 Sponsor:
Lars Thies og Max Ernst Nielsen tager kontakt til potentielle sponsorer inden for
nogle måneder.
Trøjborg handelsforening kontaktes.
Nuværende aktive sponsorer:
§ Jacob Sand (Gorrissen Federspiel)
§ Niels Olav
§ Vel-Byg
3.7 Hus og Anlæg
Overetagen er sat i stand
Der søges om tilskud til istandsættelse af brusenicher mv.
Istandsættelse af bænke inden Leschly Cup (NE og Ole Eskildsen)
Udbedring af vandskade på loftet i tv-stuen. OW tager kontakt til FT i denne uge
med tilbud på udbedringer (Uge 21)
Sandgravvej nr. 8
Skellet skal lukkes (OW)
2. rykker for leje af parkeringsplads til Vognsen ApS bliver sendt senest
26.05.2016 (NE)
3.8 Kommunikation
Referater bliver lagt på hjemmesiden
Menuen i kantinen (Carola) vil fremgå tydeligere på hjemmesiden
Ansvarlige: AM
3.9 Evt.
JM for Veteraner (+35)
Forløber: fra torsdag d. 26.05.2016 til søndag d. 29.05.2016
Bestyrelsens ansvarlige: BG
4.0 Dato for næste møde
Bestyrelsesmøde: Onsdag d. 22.06.2016 kl. 18:30 i klubben.

