Aarhus Lawn-Tennis Selskab
Referat bestyrelsesmøde 9/5 2018
Til stede: Børge G (formand), Andreas ML (kommunikation), Markus S (turnering), Bjarne HP (hus
og anlæg), Helen VL (kantine), Karen W (motionist)
Afbud: Niels E (kasserer)
1. Valg af referent:
Markus Seier blev valgt.
2. Godkendelse af referat:
Referat fra bestyrelsesmøde 12/3 2018 blev godkendt uden kommentarer.
3. Aktiviteter i udvalgene
Kantine:
Carola skal bruge facebook i forhold til opdateringer og billeder, så medlemmer er
opmærksomme på muligheden. Carola åbner tirsdag d. 15/5.
Mulighed for privat madlavning mandage og fredage skal udnyttes. Træningsholdene mandage
forventes at udnytte denne mulighed fremover.
Kasserer:
Ikke noget nyt at berette.
Turnering:
De to dame- og herrehold er oppe at køre med holdkaptajner. Ranglisterne for samtlige hold
er lavet og indsendt til hhv. DTF og JTU. 1. Division herrer selvtræner to gange i ugen og 1.
Division damer fortsætter med Morten Halvorsen som træner.
Veteranholdene er ligeledes oppe at køre med holdkaptajner.
Klubturnering var oppe at vende: Markus S kommer med udkast til næste bestyrelsesmøde.
Motionist:
Drop in har været meget populær i sæsonstarten, hvorfor behovet for en ekstra bane igen blev
diskuteret. Det blev besluttet, at drop in får bane C fra 17-18 for at møde efterspørgslen.
”Double-trouble” starter første gang 18/5 med mad fra Carola.

Medlemshvervning:
En god sæsonstart i forhold til medlemstal. Derudover forventes flere medlemmer som
resultat af Hans Frantzens begynderkursus. Allerede nu er knap 20 skrevet op til dette
begynderkursus for 2019.
Sponsor:
Ikke noget nyt at berette.
Hus og anlæg:
Den nye slåmur er opsat. Nettet over muren trænger dog til reparation: Bjarne HP er på sagen.
Det blev vedtaget at købe en ny dommerstol til bane A, der lever op til ”professionelle”
standarder, da dette har været efterspurgt i forbindelse med Leschley Cup.
De nye LED-lys skal efterses. Justering af højden og hældningen virker nødvendig.
Behovet for en boldmaskine blev diskuteret. Endelig beslutning blev udskudt til næste
bestyrelsesmøde. I mellemtiden undersøger Helen VL pris og logistik.
Kommunikation:
Som følge af hackerangrebet er det vedtaget at købe antivirusprogram til hjemmesiden.
Derudover er der vedtaget en løsning, der erstatter dropbox systemet, hvorved alle relevante
dokumenter bliver samlet et sted – tilgængelige for alle bestyrelsesmedlemmer.
Eventuelt:
Persondataforordning: Udkast fra Niels vedrørende privatlivspolitik blev vedtaget. Information
til medlemmer følger.
Udfordringslisten: Denne har været oppe at vende af omgange og en endelig løsning ligger
endnu ikke fast. Det blev diskuteret og fundet relevant fortsat at have udfordringstavle. Den
fysiske udfordringstavle skal erstattes af en elektronisk – Andreas og Markus undersøger
mulighederne forud for næste møde.
Procedure for lukning af køkken: Grundet fund af ”levn” fra sidste sæson i køleskabet er det
fundet nødvendigt at udarbejde en fast procedure for lukning af køkken efter sæsonen.
Fremover bliver køleskab og frysere tømt og rengjort efter klubfest i slutningen af septemter.
Klubaftale med HEAD: Afventer tilbud på fornyelse af aftalen. Tages op på næste
bestyrelsesmøde.
Leschley Cup platte: Grundet navneforvirring i indgraveringen fra LC 2017 skal LC platten
”redigeres” eller erstattes af en ny inden LC 2018. Andreas ML er tovholder på dette.

Wannasport: Vilkår for gæstespillere fra wannasport blev diskuteret. Problematik omkring
gæstespillere, der booker baner på attraktive tidspunkter på bekostning af medlemmer.
Vilkårerne med wannasport gennemgås og dette tages op på næste bestyrelsesmøde.
Festudvalget: Der er blevet foreslået en række arrangementer. En del af dem vil blive
realiseret. Børge kontakter festudvalget.
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til d. 25 juni kl.18.30 og afholdes i klubhuset.

