Aarhus Lawn-Tennis Selskab
Ordinært bestyrelsesmøde hos Niels tirsdag d. 11.10.2016

Beslutningsreferat
Til stede:
- Andreas Moltke-Leth (AM)
- Børge Guldbrandt Andersen (BG)
- Lars Lynge (LL)
- Niels Elmegaard (NE)
- Ole Würtz (OW)
- Poul Markussen (PM)
Fraværende:
- Helen Lander (HL)
1.0 Valg af referent
OW blev valgt som referent
2.0 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 12-8.
Referatet blev enstemmigt godkendt
3.0 Aktiviteter
3.1 Kantine:
Er lukket for i år.
Intet at bemærke.
3.2 Kasserer:
Klubben har i dag 487 medlemmer alle inkl., hvilket er som budgetteret.
BG er som formand blevet godkendt i ht. hvidvaskningsloven.
Regnskabsafslutning er 31/10, hvorefter regnsskabet sendes til de interne
revisorer.
Bliver forventeligt uploadet på vores hjemmeside omkring d. 10/11.
Regninger skal fremsendes til NE senest d. 20/10, så de kan komme med i årets
regnskab.
3.3 Turnering:
Årets resultater er status quo for de to herrehold, mens damerne er rykket op i 1.
division.
Klubtrænerovervejelser for 2017 pågår.
Træningsbanereservationerne til træningsarrangementerne reduceres foreløbigt til
2 baner med mulighed for at bliver udvidet til 3, såfremt der er behov herfor.
LL søger spillerlicens til indendørsturneringen. Der søges foreløbigt kun licens til
6 spillere, da kredsen altid kan udvides, hvis der opstår behov herfor.
Kommende klubturneringer:
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Det skal indskærpes, at finaler SKAL afholdes på finaledagen! Så kan man
ikke det, bør man ikke tilmelde sig.
• Der må max være 4 tilmeldinger pr. person.
AM sørger for indgravering på LC tavlen og vores klubmesterskabspokaler.
AM uploader mestre og billeder på hjemmesiden.
LL læser de udarbejdede holdleder regler igennem og kommenterer om
nødvendigt.
•

3.4 Motionist:
Selv om PM fratræder i bestyrelsen, vil han gerne guide det nye
bestyrelsesmedlem, der får denne ressort.
3.5 Medlemshvervning:
Ingen bemærkninger..
3.6 Sponsor:
AM overvejer muligheder for sponsorhvervning i det kommende år.
LC gruppen afholder den 26. november med ny potentiel sidesponsor til Leschly.
Klubben sendte hilsen til Peter Leschly til hans 80 års fødselsdag, og har fået et
varmt svar til bage med en hilsen om, at vi ses igen til LC i 2017.
3.7 Hus og Anlæg
Klubben klager over byggeriet i nr. 8, og kommunens håndtering heraf.
Hegnssynet kontaktes med henblik på klage over naboens nye hegn.
Der er sågt om tilskud til fortsættelse af renoveringen hos anlægsfonden for et
samlet budget på kr. 250.000.
3.8 Kommunikation
AM kontakter Carola med henblik på at ændre proceduren for oplægning af ugens
menu.
3.9 Evt.
Forberedelse af generalforsmalingen:
Børge søger emner til afløsnig af PM
4.0 Dato for næste møde
Bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 24/1 2017 kl. 18:30 hos BG Tulipanvej 11.

