Referat bestyrelsesmøde 6. marts 2017
Tilstede – Ole, Børge, Lars, Helen, Karen og Niels
Afbud: Andreas
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af referent
Godkendelse af referat fra sidste møde
Aktiviteter i udvalgene
Festudvalg på besøg
Evt.

Ad. 1
Karen skriver referat
Ad. 2
Referat fra sidst er godkendt
Ad.3
Aktiviteter i udvalgene
Kantine: Helen har kontaktet Carola, som ikke har responderet med et mødetidspunkt.
Dags dato har Carola udtalt, at hun ER interesseret i at fortsætte med kantinedriften. Vi skal lave
en aftale med Carola om hendes evner og muligheder for, hvad hun kan levere, måske uden
Leschly Cup
Leschly Cup aktive sponsorer på banen… (Ole W.
Jan fra InSport vil gerne med til møde med Carola, for at få visioner på bordet og talt om
kantinedriften i Leschly Cup ugen.
Møde med kantineudvalget og Carola og Jan
Tovholder: Helen og Ole (Jan/InSport)
Tidspunkts snarest muligt:
Kasserer:
Opkrævninger udsendt 6. Marts til betaling senest 20. marts
Hjertestarter – Knud(lægen) og Niels! Niels tager et møde med Knud.
Knud kan måske skaffe én til billigere penge.
Vi overvejer at købe en boldmaskine 😆
Vi skal afklare på næste møde om vi skal have en boldmaskine – Lars finder materiale om dette,
samt afklare, om vi skal have en hjertestarter
Turnering:
Træning: Vi kan få to trænere - Morten Halvorsen til 1. division damer og Kasper Mogensen til
resten:

Kasper Mogensen, som vil have for 6 timer hver uge, fordi han kører fra Haderslev. Så torsdage
kunne der trænes fra 15-21. Ole W har nedfældet tider og baner.
Niels sender tekst til Børge om tilbud på træning for tre kategorier: studerende, motionister og
øvede. Teksten sender Børge som mail i uge 11 til alle medlemmer med reminder om forårsfest
24.3. samt Klargøring 8.4. og Standerhejsning 22.4.
2. division damer vil gerne trænes og betale for det.
Derudover skal interesserede tilmelde sig hos Lars for at modtage træning af Kasper imod betaling
om torsdagen.
Andetholdet herrer mangler en holdkaptajn – Lars Lynge trækker sig. Kan holdet ikke organisere
sig selv, så tilmelder vi ikke holdet. Lars skal informere holdet om denne beslutning.
Motionister:
Double Trouble tider lagt til kalender.
Medlemshvervning:
Tredive tilmeldte til nybegyndertræning hos Hans Frantzen uge 18-20
Det ser godt ud.
Ny folder: Til relevante steder for generel info om ALTS – Helen har et udkast, som hun sender til
os for godkendelse. Deadline: senest færdig til standerhejsning.
Sponsorer:
Niels har et møde i morgen med en evt. sponsor, som selv har henvendt sig.
Hus og anlæg:
Ole har møde med Niels og Shaku i næste uge med plan om færdiggørelse til standerhejsning –
badeværelser og tag – badeværelser først.
Ad. 4: Festudvalg på besøg:
Thomas og Elisabeth er tilstede fra festudvalget
Første fest 24. marts – der gives 2.000 kr. til denne. Dette er en ad hoc løsning.
22-23 tilmeldte lige nu - Hvis der ikke kommer nok, så måske en fest med åbne døre…?
Andre aktiviteter, som festudvalget kunne være aktive omkring:
Afslutningsfesten – eftermiddag og aften. Arrangeres med Lars og Helen, som
bestyrelseskontakter. Helen er daglig kontakt til festudvalget.
Grillaftener om fredagen
Arrangementer, hvor festudvalget kan gøre sig gældende, så kan der arbejdes videre…
Plan for startfest af sæson i maj eller begyndelsen af juni for alle og især velkomst til nye spillere.
Éngangsgriller eller brug gasgrillen i klubben, så der er plads til spontant arrangement, når der er
godt vejr –
Brætspil, som alternativ til Double Trouble, der evt. drukner i vand…
Ad. 5
Evt.

Klargøring den 8. april kl. 11-14 – alle møder selvfølgelig op😄
Standerhejsning 22. april – opvisningskamp med?? Eller daviscup? Børge tjekker med Andreas!
Orientering om Leschly Cup ved Ole W:
Præmier sat op til 20.000 til vinderen af herresingle og damesingle.
Offentliggørelse af præmiesummen i år, så der sker en markedsføring på basis af dette.
Næste møde: 8. maj kl. 18.30 i klubhuset.

