Aarhus Lawn-Tennis Selskab
Referat bestyrelsesmøde 29/10 2018
Til stede: Børge G (formand), Niels E (kasserer), Andreas ML (kommunikation), Markus S
(turnering), Helen VL (kantine), Karen W (motionist)
Afbud: Bjarne HP (hus og anlæg)
1. Valg af referent:
Markus Seier blev valgt.
2. Godkendelse af referat:
Referat fra bestyrelsesmøde 29/8 2018 blev godkendt uden kommentarer.
3. Aktiviteter i udvalgene
Kantine:
Køleskabe og frysere er tømt og slukket for i år.
Akustikken i klubhuset blev igen diskuteret. Helen har indledt informationssøgning vedrørende
udskiftning/forstærkning af træpaneler. Konkret tilbud er ikke indhentet endnu. Opdateres
næste bestyrelsesmøde. En anden, billigere, mulighed blev diskuteret: Et tæppe, der ved
lejlighed kan fastgøres i loftet, som forventes, til dels, at afhjælpe problemet.
Indretning: Helen fremlægger næste gang tegning af hendes bud på en ny indretning af
klubhuset med nye møbler mv.
Kasserer:
Niels udarbejder regnskab forud for generalforsamling. Markant stigning i indtægter fra
gæstespillere.
Turnering:
Indendørssæsonen for klubbens to 2. divisionshold står for døren. Ranglisterne er lavet og der
har været fin opbakning til træningen for både dame- og herreholdet indtil videre. 2.
divisionsholdet for damer har blot 3 holdkampe denne sæson grundet få tilmeldte i rækken.
Klubturnering blev evalueret: succeskriterieret med at få samtlige finaler afviklet på
finaledagen blev opfyldt. Tilmeldingen var ligeledes tilfredsstillende. I næste sæson vil
tilmeldingssedler blive hængt op inden sommerferien.
Motionist:

På trods af vejret er der stadig tilslutning til arrangementerne. Derudover blev mulighed for at
arrangere træningsarrangementer i weekenden diskuteret, da det forventes, at mange
motionister kunne have interesse i dette. Dette tages op igen i næste sæson.
DGI tilbyder motionister at sammensætte hold på 2-4 spillere og tage rundt og spille i
lokalområdet. Ingen har endnu benyttet sig af dette tilbud. Forud for næste sæson meldes
dette ud til medlemmerne i bedre tid, så medlemmerne er bevidst om muligheden inden
tilmeldingsfristen ultimo maj.
Medlemshvervning:
Intet nyt at berette.
Sponsor:
Intet nyt at berette.
Hus og anlæg:
Bjarne og FT er i gang med at få etableret et ”skur i skuret” til boldmaskinen.
Trykforøgeren fungerer og der er nu et ensartet tryk på alle baner og sprinklere.
De ”farlige” sprinklere er løbende blevet udskiftet og de resterende forventes at blive udskiftet
inden sæsonstart 2019.
Omlægning af bane D og bane E til helårsbaner var igen oppe at vende. Dette blev stemt ned,
da det blev vurderet, at omkostningerne ikke står mål med gevinsten.
Banerne er ikke blevet lagt om i lang tid. En løbende omlægning af banerne forventes at starte
inden sæsonstart 2019. Bane A er den første bane, der bliver lagt om. Der afventes tilbud på
omlægning af bane A.
Kommunikation:
Der bliver lavet justeringer på hjemmesiden vedrørende information vedrørende medlemskab
og venteliste til medlemskab.
Eventuelt:
Generalforsamling finder sted d.17/1 kl.18.30 i V58.
Medlemsstoppet har givet anledning til diskussion om, hvordan medlemsskaber skal fordeles
og hvornår. De eksisterende medlemmer har 1. prioritet og skal melde sig ind inden d.1/4
2019. Herefter åbnes medlemsskaber for de, der er på venteliste og derefter øvrige.
Bestyrelsen modtog et forslag om at udbyde et mere ensartet træningstilbud. Det blev
diskuteret og med en række ”frivillige” trænere, vurderes det at blive svært at gøre
træningstilbuddene fuldstændig ensartet. For at gøre det mere gennemsigtigt, hvilken type

træning, der tilbydes af de forskellige træner, blev det besluttet, at hver træner, der optræder
på hjemmesiden, skriver kort om, hvad deres træningsfilosofi er. På denne måde kan
medlemmerne nemmere vælge, hvilken træner, de tror, passer til deres ønsker. Det tilstræbes,
at undervisningen af hold følger samme filosofi, hvis der er flere trænere involveret.
Næste bestyrelsesmøde afholdes efter generalforsamlingen.

