Aarhus Lawn-Tennis Selskab – Bestyrelsesmøde
Ordinært bestyrelsesmøde – indkaldt til mandag den 25. juni kl. 18.30 i klubhuset.
Til stede: Markus Seier, Andreas Moltke-Leth, Bjarne Højlund Pedersen, Niels Elmegaard, Karen
Wurlitzer, Børge Guldbrandt og Helen Vibe Lander (referent)
Valg af referent: Helen Vibe Lander
Godkendelse af referat: referatet godkendt

Aktiviteter i udvalgene
Kantine
I indeværende uge (26) mødes Carola, Merete Moesgaard, Birthe Mors og Helen Vibe Lander
(kantineansvarlig) for indledende forberedelser til LC i uge 29 og opslag om frivillige til cafeen under LC.
Det gode vejr – ikke mindst i kombination med en meget stor gruppe motionister, som efter tirsdagsdropin dyrker det sociale fællesskab i klubben med efterfølgende middag i caféen - har givet Carolas Cantina en
god start på sæsonen.
Det er hensigten at klub/cafelokalet skal have højnet det æstetiske niveau, bla. ved rensning af sofahynder.
Bestyrelsen arbejder endvidere på en plan for udskiftning af stole og anden æstetisk og funktionel
forbedring på interiørsiden. Det gælder også den problematiske lyd i lokalet, når mange mennesker er
forsamlet.
Endvidere arbejdes på, at vore mangeårige sponsorer for LC, Jan og Peter Leschly, bliver portrætteret i
samme stil som de formandsportrætter, der pryder væggen over sofaen. Leschlybrødrenes billeder skal
ophænges i sammenhæng med oversigten over vindere af cuppen gennem årene ved træpladen med
indgraverede navne. (tovholder: Børge)
Kasserer
Alts har fået flere medlemmer end budgetteret, og vi har nu nået grænsen for hvad klubben kan rumme.
Bestyrelsen har derfor med øjeblikkelig virkning vedtaget stop for almindeligt seniormedlemsskab. Det vil
stadig være muligt i indeværende sæson at købe formiddagsmedlemsskab (fra 8-14:30)
Henvendelse til medlemsregistrering for optagelse på venteliste til sæson 2019.
Ventelistens mail er: medlemskab@alts.dk
Turnering
Der bliver hængt opslag op om klubmesterskaber inden 1. Juli (tovholder: Markus).
Det er fortsat en udfordring at finde opbakning til at stille hold i tre af fire rækker.

Motionist
Der er meget stor søgning til tirsdags Drop in, hvilket er en mærkbar gevinst for klubbens sociale miljø,
muligheden for nye tennisnetværk blandt klubbens øvede og letøvede, og for omsætningen i cafeen.
Opfølgningskurset ved Morten Gram har også været en succes med hele 18 deltagere på trods af ”umuligt”
tidspunkt fredag eftermiddag.
Der været organisatorisk problemer omkring torsdagstræningen for flere niveauer af spillere.
Medlemshvervning
Hans Franzens begyndertræning er en effektiv hvervemetode: ud af 34 deltagere har halvdelen efterfølgende
meldt sig ind i klubben
Sponsor
Ingen kommentarer
Hus og anlæg
Vandforbruget meget stort i år grundet langvarig tørke – og en læk ved sæsonstart, som heldigvis blev
opdaget hurtigt. Forbruget siden sæsonstart (415 m3) tages til efterretning.
Der afsættes 28.000 kr incl. moms til etablering af trykforøger til banevand (tilbud er indhentet).
Det er desuden blevet besluttet at indkøbe en dommerstol med international højde til finalerne på bane A
ved Leschly cup.
Kommunikation
ALTS har på nuværende tidspunkt to facebooksider. Det er nødvendigt at slette gruppesiden ”Aarhus
Lawn Tennis Selskab”. Vi bibeholder ”ALTS (Aarhus Lawn-Tennis Selskab)”, hvor man altså også fremover
vil kunne finde fx Carolas ugemenuer.
Eventuelt
Bestyrelsen afsatte en samlet ramme på 25.000 kr til indkøb af boldmaskine samt etableringsomkostninger
til særligt aflukke, et ”skur i skuret”, ved P-pladsen. Aflukket forsynes med stik til oplader af boldmaskinens
batteri, og kodet lås på døren. (Bjarne Højlund Pedersen og Helen Vibe Lander er tovholdere)
ALTS påtager sig værtskabet for JM-veteraner igen i 2019. DM vil vi ikke binde an med. Vores anlæg er ikke
stort nok.
De fritstående sprinklere udgør en vis risiko for spillerne, hvis uheldet er ude. Bjarne ser på, hvordan de
kan afskærmes uden at genere funktionen
ALTS finder klubbens overskud på LC utilfredsstillende. Det tilstræbes, at turneringens øvrige aktører (i.e.
turneringsledelsen, kantinen og sponsorerne) bidrager til dette. (Tovholder Niels Elmegaard).

Næste Bestyrelsesmøde: onsdag 29. August 18:30 i klubben.

