Aarhus Lawn-Tennis Selskab
Referat bestyrelsesmøde 29/8 2018
Til stede: Børge G (formand), Andreas ML (kommunikation), Markus S (turnering), Bjarne HP, (hus
og anlæg), Helene VL (kantine), Karen W (motionist), Niels E (kasserer)
1. Valg af referent:
Bjarne HP blev valgt
2. Godkendelse af referat:
Referat fra bestyrelsesmøde 25. juni 2018 blev godkendt uden kommentarer.
3. Aktiviteter i udvalgene:
Kantine:
Arrangementet med den peruvianske gæstekok var en stor succes med mange deltagere. Generelt
er stemningen i kantinen god og mange medlemmer spiser i kantinen. Bortset fra ét eneste
initiativ (Merete og Birtes har annonceret, at de laver mad d 10. september) har der ikke været
tilslutning af frivillige til at stå for den ugentlige organisering af mad om mandagen.
Kasserer:
Kassereren redegjorde for en opdatering af budgettet. På grund af mange investeringer i denne
sæson er budgettet lidt presset. Der er bl.a. investeret i et nyt lysanlæg, en ny eltavle, renovering
af slåmur, boldkanon, dommerstol og trygforøger til sprinkleranlægget. Den tørre sommer vil også
betyde en øget udgift til betaling af vandforbruget ved vanding af banerne.
Turnering:
Sæsonens holdturneringer er nu slut. I to tilfælde har klubben ikke været i stand til stille spillere til
herrehold nummer to. Til de kommende indendørsturneringer stiller klubben med et herrehold og
et damehold. I næste udendørssæson stopper damerne sandsynligvis med at stille damehold
nummer to. Dameholdet rykkede ned i år. Der har været forslag om at etablere en klubturnering
for begyndere, hvor der spilles med bløde bolde. Det har været prøvet før uden den store
tilslutning og interesse.
Klubturneringen er i gang med tilfredsstillende tilmelding og turneringsplanen ligger på
hjemmesiden. Det blev foreslået at præmierne skulle være en flaske rødvin til vinderen og 1
flaske hvid til 2eren. Tilovers blevne T-shirts fra Leschly Cup kunne eventuelt også bruges til
præmier.
Motionist:
Motionistaktiviteterne er meget velbesøgte – også i sommerferien. Nye deltagere bliver også
hængende.
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Medlemshvervning:
Der kommer stadig mange henvendelser om at blive medlem af ALTS. Der er fortsat stop for
indmeldelser. Der er lavet en aftale med Lauersens Realskole om, at skolens 6.klasser spiller på
anlægget fra uge 35 og 5 uger frem onsdage fra kl. 13-14.
Sponsor:
Ikke noget nyt.
Hus og Anlæg:
Forskellige forslag til placering af ”skur” til opbevaring af boldkanon blev drøftet. Det blev
besluttet at lave et ”skur” i Karls skur ved indgangen til banerne. Helen og Bjarne arbejder på
sagen. I forhold til bookning af boldkanon blev følgende procedure besluttet. Boldkanonen er at
betragte som et klubmedlem og bookes som en tennispartner. Ved booking trykkes på ”vælg
partner” og søg på ”Bold”. Boldkanon kan ikke bookes fra 17.00-20.00.
Udskiftning af sprinklere er i proces. De sprinklere der er til fare for spillerne vil blive udskiftet med
huntersprinklere som ikke har skarp og strittende udformning.
Kommunikation:
Bestyrelsesmedlemmerne blev opfordret til at benytte det nye drev oprettet til at rumme diverse
dokumenter og notater. Andreas vil organisere og strukturere de forskellige inputs. Som tidligere
nævnt har klubbens hjemmeside været udsat for hackerangreb. Andreas vil undersøge muligheder
for pris og anvendelighed for hackersikring – det kunne eksempelvis være programmet SSL secure
unit.
I forbindelse med opstart af næste sæson vil Andreas lave en ”begivenhedskalender”, som lægges
ud på hjemmesiden. Til dette opfordres bestyrelsesmedlemmerne til at indsende datoer for
aktiviteter og begivenheder til Andreas medio april. Ligeledes udsender Andreas en mail til alle
bestyrelsesmedlemmer først i april om, hvorledes man opretter en begivenhed på
”begivenhedskalenderen”
Eventuelt:
Der blev opfordret til at hvert bestyrelsesmedlem laver en beskrivelse af sit arbejdsområde. Dette
vil gøre det lettere for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer at overskue de forskellige ansvarsområder
og forventninger til ens indsats ved valg til bestyrelsen.
For at gøre bestyrelsesmedlemmerne mere synlige for klubbens medlemmer blev det foreslået at
hvert medlem i løbet af en sæson lavede et par indlæg til hjemmesiden.
Det blev besluttet fra 2019 at hæve prisen for wannasport fra 150 kr. til 200 kr. udenfor
primetime.
En ny træningsmetode af Californisk oprindelse for elitespillere (herre) blev præsenteret. Metoden
hedder ”live ball” og er med stor fysisk intensitet inspirerende, motiverende og sjov for spillerne.
Under træningen spilles der i perioder musik, som kan være generende for spillere på en
nabobane. Det blev besluttet at tillade brug af den nye metode på fire mandage fra 19.00-21.00
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med start mandag 3.september. For at give klubbens medlemmer indsigt og forståelse for
aktiviteten opfordredes Anders Bagai til at lave en lille beskrivelse af aktiviteten til hjemmesiden.
Røde bookninger skal være forsynet med oplysninger om formål og navn på booker.
Bestyrelse diskuterede planerne omkring etableringen af kunstbaner på et antal af de nuværende
grusbaner. Der er indhentet information om fordele og ulemper vedrørende økonomi og
funktionalitet mellem kunstbaner og grusbaner. For at inkludere medlemmerne i diskussionerne
blev det besluttet at formanden præsenterer de foreløbige overvejelser for klubbens medlemmer
ved den forestående generalforsamling.
Leschly Cup forløb meget tilfredsstillende. Der var langt flere deltagere og besøgende end de
foregående år. Fra et økonomisk perspektiv er det vanskeligt for ALTS at få et overskud, idet de
forskellige aktiviteter under turneringen varetages af andre aktører som eksempelvis kantinen,
sponsorer og eksterne arrangører. Kassereren skønnede at ALTS ville få et mindre overskud på
mellem 5 og 10 tusinde kroner.
Næste møde:
Mandag den 29.10 kl. 18.30 hos Andreas, Ceres Byen 40 4. sal lejlighed 3.
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