Referat af bestyrelsesmøde mandag 14.8.2017:
Til stede: Ole Würtz, Helen Vibe Lander, Karen Wurlitzer, Andreas Molkte-Leth,Niels
Elmegaard og Børge Guldbrandt
1. Valg af referant: Børge
2. Godkendelse af referat. Godkendt.
3. Aktiviteter i udvalget
Kantinen(Helen):
Leschly Cup i uge 29 gav udfordringer med frivillige og en udendørs pølsevogn,
men alt gik godt og klappede i en højere enhed med frivillige i køkkenet og god
omsætning.
Kasserer( Niels):
Indbetalinger over budget. Medlemsantallet er støt stigende.
Turnering:
Første holdet herre er plaget af skader og turet af nedrykning fra 1. division.
Andreas foreslår, at invitere andre herre fra andre klubber med til træning. Holdet
har ingen træner, men har valgt at selvtræne. Andreas foreslår, at gå fra to dages
træning til én dags træning, og at holdet får mad fra kantinen som kompensation for
sparet trænerudgift.
Første holdet damer klarer sig fint i 1. division. De øvrige hold er også i god gænge.
Motionist(Karen):
Drop In tirsdage kører og ditto senior tennis fredag formiddage.
Medlemshvervning(Børge):
Der er opsamling for nybegyndere med Hans Frantzen 24.8. Fin tilmelding til
klubben fra nybegynderholdet. Drop In er en god og vigtig sluse at starte for
andre nye medlemmer.
Sponsor(Niels/Børge):
Intet nyt
Hus og anlæg(Ole):
Loftet i badeværelser bliver malet i løbet af august – ansvarlig Ole.
Niels Olav pletmaler gulvet på 1.sal inden kulden kommer i samarbejde med
Niels.
Webmaster(Andreas):

Der sker for lidt på hjemmesiden. Den trænger til at blive opdateret. Andreas
luger ud. Andreas efterlyser flere input fra bestyrelse og medlemmer. Inden
sæsonstart 2018 gennemgår Andreas hjemmesiden som beskrevet tidligere.
4.Evt.
Regnskabsperioden ændres til 1.1.-31.12. Det betyder at vedtægterne skal
ændres. Bestyrelsen får 5 dage fra 14.8. til at komme med evt. kommentarer.
Ejeren af Skovvejen 57 har fået byggetilladelse til at etablere en sidebygning i
baggården. Ejeren har spurgt om at få en skurvogn på vores P-plads. Vi
henviser ham til at få det afklaret med kommunen (Sport og Fritid).
Leschly Cup 2017 gik over forventning med markant flere spillere og godt
besøgt.Børge indkalder LC-gruppen i teltet til evaluering i løbet af efteråret.
Niels som kasserer for klubben deltager.
Klubfesten står for døren 16.9. Vi sætter et beløb per deltager til kr 160 for
festmenu og kr 40 til musikken. Festudvalget kommer med detaljer senere.
Klubmesterskaberne er i gang. Ole og Lars Lynge har forestået lodtrækningen.
Børge er ansvarlig for afviklingen sammen med Lars.
Generalforsamlingen er 3. torsdag i november, og vi skal have to nye valgt ind i
bestyrelsen.
Inden 1. september skal dagsorden sendes ud til medlemmerne – Niels og
Børge er ansvarlige.
5.Næste møde er mandag den 11.9. kl 18.30 i klubhuset.

