AARHUS LAWN-TENNIS SELSKAB
Referat fra Ordinært bestyrelsesmøde – indkaldt til tirsdag den 24.1. 2017 kl. 18.30 hos
Børge, Tulipanvej 11, 8240 Risskov
Tilstede: Børge Guldbrandt, Niels Elmegaard, Lars Lynge, Karen Wurlitzer, Ole Würtz, og
Helen Vibe Lander (ref)
Afbud: Andreas Moltke-Leth
Dagsorden:
1. Valg af referent
HVL
2. Godkendelse af referat fra generalforsamling
Referatet godkendt
Vedr. fremkommet forslag om Hjertestarter i klubben: NE foretager videre
undersøgelser
3. Aktiviteter i udvalgene
Kantine :
Aftalen med Carola omfatter i år, at Lescley Cup står over for evt at skulle ændre
form. Der arbejdes på et nyt koncept i samarbejde med sponsorer, Carola og ALTS
bestyrelse.
Videre forhandling om kontrakt sker med deltagelse af NE, OW og HVL og ny
sponsorgruppe
HVL tager kontakt til Carola straks, så møde herom kan afholdes i februar
Kasserer:
Kasserer udarbejder budget for 2017 inden 1. marts
Turnering:
Formulering omkring spillerstatus er vedtaget på bestyrelsesmødet

Motionist:
Nyvalgt medlem af bestyrelsen, Karen Wurlitzer, (KW) overtager hvervet som
motionistansvarlig. Hun vil sammen med Poul Markussen varetage afvikling af Drop
in og Double Trouble
Selvorganisering af aktiviteter:

Klubben støtter gerne medlemsaktiviteter og afsætter 10.000 kr til egnede initiativer
som fx træning for mere øvede motionister. LL og KW giver sparring om
organisering.
Medlemshvervning:
Der udarbejdes ny generel folder/flyer om klubben, i form af appetitvækker med kort
tekst og et par gode billeder (tovholder HVL, som laver tekstudkast og forslag til
fotos)
Hans Frandsen fortsætter begyndertræning i 2017
Pjece om begyndertræning er genoptrykt og vil blive uddelt forskellige steder i byen,
bl.a i vinterbadeklubben Jomsborg, på biblioteker og undervisningsinstitutioner
Der bliver ikke etableret et nybegynderhold for seniorer i 2017
Sponsor: det er vedtaget, at sponsorkredsen udvides, og der er givet tilsagn om
ekstra sponsorstøtte på 40.000 kr. til Leschley cup

Hus og anlæg:
Det tilstræbes, at bruserrum og tag bliver renoveret inden 1. April (OW og NE)
Låse bliver udskiftet, så vi får bedre styr på nøglesituation
Kommunen bekoster ny låge, der kan lukke for klubbens P-plads i vinterperioden
LED-belysning på banerne: Kommunen vil dække 75 % af anlægsomkostninger,
grundet hensyn til bæredygtighed. Eftersom LED teknologien er på vej ned i pris,
venter vi dog et år med at indlede udskiftning.
Kommunikation/Webmaster:
Hjemmeside skal opdateres snarest (AML), OW laver inden 6. Marts oplæg til ny
kalender til brug for bookning af baner
4. Evt. :
Standerhejsning lørdag 22. April
Arbejdsdag med klargøring af anlæg lørdag 8. April
Medlemskab skal være fornyet/betalt februar-marts, (NE sender opkrævninger ud)
Festudvalget (Thomas og Elisabeth m.fl.) arrangerer i samarbejde med Carola en
salsaaften på V58, Casa Carolas nye residens i Vestergade. De planlægger at
invitere Aarhus 1900.

Kontaktperson til festudvalget bliver HVL
5. Næste møde:
Mandag 6. Marts kl 18.30 hos HVL, Røllikevej 17 B, 8240 Risskov

