AARHUS LAWN-TENNIS SELSKAB
Ordinært bestyrelsesmøde – indkaldt til mandag den 19.6. 2017 kl. 18.30 i klubhuset
Tilstede: Ole Würtz,OW, Karen Wurlitzer,KW, Børge Guldbrandt,BG, Niels
Elmegaard,NE og Helen Vibe Lander,HVL (ref)
Afbud: Lars Lynge,LL og Andreas Moltke-Leth,AML

Dagsorden:
1. Valg af referent
hvl
2. Godkendelse af referat
godkendt
3. Aktiviteter i udvalgene
Kantine
LC forberedelser er i fuld gang. Arrangementet bliver mere omfattende end normalt
– med større præmier til spillerne og mere godt til de frivillige. Der er på nuværende
tidspunkt flere tilmeldte spillere end de seneste år
AML skal sende link til Carola, så hun selv kan sætte menu på ALTS hjemmeside
hver uge – ellers omvendt; Carola skriver menuen på sin egen hjemmeside og
sender Andreas link til det.
Kasserer
Alt er godt – indbetalinger over budget
Turnering
LL forlader bestyrelsen, og vi får brug for vores 1. suppleant, Knud Simonsen
Vi har – med LLs udtræden af bestyrelsen - ingen turneringsansvarlig for
nuværende. Holdkaptajner for hvert hold er derfor
fremover ansvarlige for at sørge for mad (bestille
sandwich hos Carola) og bolde – hentes ved In-sport
mod kvittering. BG orienterer holdkaptajner.
Klubmesterskaber indledes i midten af august. Finaler og afslutningsfest lørdag 16.
september.
LL og OW står for turneringsplanen og BG for annonceringen. Man kan max
tilmelde sig tre rækker.

Motionist
Næste double trouble 18. august

Medlemshvervning
Kører fint
Sponsor
Intet nyt
Hus og anlæg
Sydfacaden og udhæng males
FT fastgør udhængsbrædder
Kodelås til porten vil koste 5000 kr. OW kontakter FT
Ny postkasse op – OW kontakter FT
Skiltning om parkering forbudt - og porten låses om natten. NE kontakter
skiltemaler
Vi arbejder på at få LED belysning på banerne fra 2018
Kommunikation Webmaster
NE sørger for at aktivitetskalender kommer på hjemmesiden – via AML
Der sker for lidt på hjemmesiden. Den trænger til kraftig opdatering.
4. Evt.
Revision af vedtægter – et udvalg er i gang med forarbejdet: Jørgen Lanstorp,
Jørgen Eriksen, Børge Guldbrandt og Niels Elmegaard.
Udvalget laver indstilling til bestyrelsen.
Her vil evt. indgå forslag om den vedtægtsændring, at generalforsamling fremover
afholdes i slutningen af januar.
Vedtægtsændring fordrer ekstraordinær generalforsamling.
Udvalget kommer med udspil til næste bestyrelsesmøde.
Skoletennis – Koch skole ønsker baner i efteråret. Eftermiddage fra 13-15
Vi fastsætter pris til 100 kr pr bane/time. Tovholder BG.
Papirhåndklæder til LC – NE er tovholder

5.Næste møde
Mandag 14. august kl. 18.30 i klubhuset.

