AARHUS LAWN-TENNIS SELSKAB
Referat fra Ordinært bestyrelsesmøde – indkaldt til tirsdag den 23.10. 2017 kl. 18.30 hos
Børge.
Tilstede: Andreas Moltke-Leth, Børge Guldbrandt, Niels Elmegaard, Karen Wurlitzer,
Helen Vibe Lander, og Ole Würtz (ref)
Dagsorden:
1. Valg af referent
Ole
2. Godkendelse af sidste bestyrelsesreferat
Referatet godkendt
3. Aktiviteter i udvalgene
Kantine :
Arbejdet på etablering af ny kantineaftale for 2018 opstartes.
Catering til standerhejsning vil varetages af klubben internt.
Kasserer:
Ingen bemærkninger.
Turnering:
Tilmeldingsfrist for rangliste til indendørsturneringenerne er d. 26. okt., der
indmeldes af holdkaptajnerne for herrer og damer.
Bestyrelsen overvejer, om der kan etableres en model for herrernes 1. hold med
Andreas som lønnet facilitator.
Motionist:
Karen organiserer en ledelsesgruppe for driften af drop-in i 2018. Annonceres af
Børge til generalforsamlingen.
Årets motionstræning bliver evalueret med henblik på planlægningen for det
kommende år.
Medlemshvervning:
Der skal justeres nye datoer for begyndertræning med Hans Frantzen 2018 til
hjemmesiden og pjece.
Sponsor:
Ingen bemærkninger.
Hus og anlæg:
Der er søgt om tilskud til nyt lysanlæg på 75% af et budget på kr. 190.000.
Ole spørger kommunen, om der er planer om at få omlagt bane A.
Der er behov for nye stole i klubhuset. Muligheder undersøges.

Banemanden har fremsendt følgende forbedringsforslag for banerne, der blev
besluttet udført i sin helhed:
•

•

•

•

Linjer trænger til omlægning, specielt her sidst på sæsonen ligger de højt, da gruset er
hårdt pakket under linjerne og derfor ikke kan trykkes ordentligt ned i foråret.
Der købes 3 sæt geniala-lines(ca 1800kr ex moms/sæt). En anden type end vi har nu. En
lang plastiklinje som sidder fast med et spyd i hver ende. De nuværende linjer er samlesæt
af stykker på 2,50m. På de resterende 4 baner tages linjerne op. Slidte stykker kasseres og
erstattes af stykker fra de 3 ovennævnte baner. Pris for 7 baner 12.000 kr ex moms.
Under hegn:
Udskiftning af træ mellem bane D og F med trykimprægneret træ med en tykkelse på
35mm.
Udskiftning af brædder nederst på hegnet ud mod støttemure ved bane D og F.
Det samme mod midtergangen, hvor der flere steder løber bolde under hegnet.
Materialer ca. 1.500 kr., løn ca. 3.000 kr.
Vandingsanlæg:
Vandtrykket har svært ved at trække 6 sprinklere/bane (kan trække 5), og der sættes en
stophane på nogle af sprinklerne, så de kan lukkes på skift. Der er også en del sprinklere,
som skal skiftes. Materialer ca 5.000kr løn ca 2.000kr.
Regnvand:
Nedlæggelse af acodræn ved banerne og i stedet etablere kloakriste. Pris ca. 3000kr/bane.
Kommunikation/Webmaster:
Carola har stadig ikke fremsendt link til sin egen hjemmeside, så hun selv kan
redigere ugens menu.

4. Evt. :
Lescly Cup:
Der er i lørdags afholdt et erfa møde hos Niels. Særskilt referat herfra vil blive
udarbejdet.
Generalforsamling:
Der skal vælges to nye kandidater til bestyrelsen. Bestyrelsen har to forslag, men
der kan selvfølgelig blive tale om, at flere kandidater vil melde sig. Hvilket de skal
være velkomne til J!
Leje at P-pladsen:
Byggeriet på Skovvejen har lejet P-pladsen frem til 1. april.
Erfa fra Klubmesterskaber og afslutningsfest:
På grund af mange fælles medlemskaber mellem Risskov Tennis Klub og ALTS
forsøges der lavet en aftale om, at afslutningsfest og klubfinaler afholdes forskudt
én uge, således at RTK holder finaler og fest 15.9. og ALTS holder 22.9. i 2018 og
omvendt i 2019.

5. Næste møde:

Forslag: D. 22. januar 2018 hos Niels, kl 18.30, Mejlgade 105, 4.sal. Bekræftes
efter generalforsamlingen.

