Aarhus Lawn-Tennis Selskab – Referat
bestyrelsesmøde 04.03.2019
Tilstede: Markus Seier (turnering), Bjarne Højlund (hus og anlæg), Karen Wurlitzer (motionist), Niels
Elmegaard (kasserer), Andreas Moltke-Leth (kommunikation), Helen Lander (kantine), Børge Guldbrandt
(formand)
1. Valg af referent:
Andreas Moltke-Leth blev til valgt til referent
2. Godkendelse af referat (generalforsamling):
Godkendt uden nogle bemærkninger
3. Aktiviteter i udvalgene
Kantine (Helen Lander):
Helen Lander kom med oplæg omkring ny indretning til klubhuset, hvor både akustik og æstetik var
inkluderet. Bestyrelsen besluttede, at der var behov for en ”summe-periode” til at fundere over oplægget
mht. æstetikken. Om hvorvidt klubben skal gå videre med indretningen i forhold til æstetik vil blive
besluttet på næste bestyrelsesmøde. Der var dog enighed om, at akustikken var et problem og oplægget
blev godkendt. Det vil sige, at Molton gardiner og akustikopslagstavler bliver sat op til en samlet pris på
9.500 DKK.
Tirsdag den 05.03.2019 vil Helen Lander og Niels Elmegaard have møde med Carola om samarbejdet for
2019.
Kasserer (Niels Elmegaard):
Udkast til budget er blevet udarbejdet af Niels Elmegaard. Boldskur skal laves til den nyindkøbte
boldmaskine og gulve skal males i klubhuset. Dette er der budgetteret med. Akustikbeslutningen fra forrige
pkt. vil blive inkluderet i budgettet efter mødet (10.000 DKK)
Indtjeningen vil være uændret. Vi kan ikke være flere medlemmer og får ikke mere i tilskud.
Turnering (Markus Seier):
Stor sportslig succes. Førsteholdet herrer og damer er rykket op.
Ny træner søges til herreholdet. Damerne fortsætter med Morten Halvorsen.
Der er kun tilmeldt et damehold i år.
Træningstimerne for herreholdet og dameholdet vil være uændret i 2019. De vil stadig foregå mandag og
torsdag fra 18-21.
Motionist (Karen Wurlitzer):
Intet nyt at berette.
Medlemshvervning:
Hans Frantzen kører igen nybegynderkursus, og det er helt booket op.

Sponsor:
Klubben har ikke nogen sportssponsor. Men søger på nuværende tidspunkt.
Hus og Anlæg (Bjarne Højlund):
Boldskur til boldmaskinen skal etableres slut marts/start april.
Automatvanderne er blevet udskiftet, så de ikke skærer spillerne mere (der mangler at blive udskiftet tre
styks)
Ellers intet nyt at berette.
Kommunikation (Andreas Moltke-Leth):
Start april sender Andreas Moltke-Leth en guide samt et Excel-sheet som de respektive udvalg skal fylde ud
til hjemmesidens kalender.
Eventuelt:
Lørdag d. 13. april fra klokken 11-14 vil der være klargøringsdag.
Lørdag den 27. april fra klokken 13 vil der være standerhejsning.
Jyske mesterskaber for veteraner spilles igen i ALTS fra fredag 14.06.2019 til søndag 16.06.2019
Dato for næste bestyrelsesmøde:
Onsdag den 24. april 2019 klokken 18:30 ved Helen Lander, Røllikevej 17B, 8240 Risskov

