Aarhus Lawn-Tennis Selskab
Referat bestyrelsesmøde 12/3 2018
Til stede: Børge G (formand), Andreas ML (kommunikation), Markus S (turnering), Bjarne HP
(bygge og anlæg), Helene VL (kantine), Karen W (motionist)
Afbud fra Niels E (kasserer)
Opfølgning fra foregående bestyrelsesmøde:
- VEL BYG er hyret til at reparere ”Slåvæggen”
- Helene VL, Niels E og Børge G har haft møde med Carola om brug af klubbens køkken og
bespisning i den kommende sæson
- Der har været kontakt til elektriker og det forventes at den nye LED belysning bliver opsat i marts
– april 2018.
1. Valg af referent:
Bjarne HP blev valgt
2. Godkendelse af referat:
Referat fra bestyrelsesmøde 22. januar 2018 blev godkendt uden kommentarer.
3. Aktiviteter i udvalgene:
Kantine:
Carola har tirsdag, onsdag og torsdag som faste maddage. Carola er indforstået med at køkkenet
bruges til alternativ spisning mandag og fredag til eksempelvis madlavning af medlemmer i
forbindelse med træning, holdkampe og turneringskampe. Aktiviteterne vil styrke fællesskabet og
sammenholdet mellem spillerne. Efter spisning skal køkkenet rengøres og ryddes af. Carola er ikke
involveret i Standerhejsningen.
Kasserer:
Til mødet havde kasserer fremsendt et budget for 2018 med anslåede udgifter og indtægter med
et overskud på omkring 42.000 kr. Kontingentopkrævning er udsendt 12. marts 2018 til
medlemmerne.
Turnering:
I sæsonen 2018 har klubben 2 damehold og 2 herrehold og træningen foregår mandag og torsdag.
Et af herreholdene mangler tilsyneladende en kaptajn. Markus S vil skabe klarhed over dette samt
lave en liste over hvilke turneringsspillere, der skal tilmeldes DTF. Behovet for en træner til
herreholdene blev diskuteret. Der var enighed om at kigge efter egnede kandidater. De to
ugentlige træninger for herreholdene vil bestå af en gang ”selvtræning” og en gang træning med
træner. Træningstidspunkter skal synkroniseres med aktivitetskalenderen.
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Motionist:
De velbesøgte motionistaktiviteter Drop in og Seniortræning har behov for 3 til 4 baner. Hvis
behovet opstår skal Drop in aktiviteten udvides med bane C fra 17 til 18. Ellers fortsætter
procedure og tidspunkter som sidste år. Der er planer om små turneringer for motionister med 4
hold på ALTS anlægget. Tidspunkter for motionistaktiviteterne skal synkroniseres med
aktivitetskalenderen.
Medlemshvervning:
Alle pladser på Hans Frandsens kursus for nybegyndere er ved at være besat. Aktiviteten foregår
mandage og onsdage fra 16.30 til 18.30 i ugerne 18, 19 og 20. For at fastholde flere af deltagerne
som efterfølgende medlemmer af klubben blev det foreslået at tilbyde træning hver fredag fra
16.00 til 18.00 resten af sæsonen til en rimelig betaling af træner. En af klubbens medlemmer har
vist interesse for efterfølgende at træne spillere fra Hans Frandsens hold. Aktiviteten
synkroniseres med aktivitetsplanen.
Sponsor:
Ikke noget nyt.
Hus og Anlæg:
Klubhuset er lukket ned for vinteren. Bjarne HP tjekker om alt er som det skal være i klubhuset.
Jernlågen ved indgangen til anlægget er blevet beskadiget, formodentlig påkørt af et tungt køretøj.
Indtil videre har det ikke været muligt at identificere den ”skyldige”. Prisen for reparation af lågen
er anslået til 10.000 kr. Bestyrelsen arbejder videre med placering af ansvaret overfor bygherre,
entreprenør og forsikring.
Kommunikation:
Klubbens hjemmeside har haft besøg af hackere. Efterfølgende er bestyrelsesmedlemmer blevet
forsynet med nye administrator passwords. Det blev besluttet at have mere fokus på sikkerhed på
hjemmesiden, og at der er behov for et godt antivirus program. Andreas ML vil undersøge
mulighederne. Bjarne HP skal forsynes med administrator password. Ligeledes skal post til
hus@alts.dk omdirigeres til Bjarne HPs private mailadresse. Bestyrelsen diskuterede også at
droppe det nuværende Drop Box system og finde en anden løsning, eksempelvis ved at bruge en
fælles database. Andreas ML ser på mulighederne samt opdaterer aktiviteskalenderen.
Eventuelt:
FT og Bjarne HP åbner for vandet før klargøring 14.april. Børge G og Bjarne HP mødes på anlægget
10.30 på klargøringsdagen.
ALTS er blevet medlem af DGI med en aftale om fritagelse for kontingent i to år. Hvorefter der
tages stilling til om ALTS efterfølgende skal være betalende medlem. DGI har bl.a. et fint koncept
for turneringer med deltagelse af få personer og mindre hold.
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Ved standerhejsningen tilbyder Anders Bagai 2x2 timers træning på 4 baner fra 14.00-16.00. Der
vil også være en opvisningskamp fra 13.30 til 14.30 på enten bane A eller bane B afhængig af
banernes beskaffenhed. Som sædvanlig indeholder dagen hejsning af flaget, trompetfanfare og
formandstale. Børge G sender yderligere information om dagen til bestyrelsesmedlemmerne.
Helen VL vil undersøge om kommunen vil opstille affaldscontainer til metal, glas og plastik på
anlægget, således at vi sammen kan bidrage til en bedre affaldssortering i klubhus og på anlægget.
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til 9.maj 19.00 og afholdes i klubhuset.
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