Aarhus Lawn-Tennis Selskab
Referat bestyrelsesmøde 24/6 2019
Til stede: Børge G (formand), Niels E (kasserer), Bjarne HP (hus og anlæg), Markus S (turnering),
Helen VL (kantine), Karen W (motionist)
Afbud: Andreas ML (kommunikation)
1. Valg af referent:
Helen Vibe Lander blev valgt.
2. Godkendelse af referat:
Referat fra bestyrelsesmøde 27/5 2019 blev godkendt uden kommentarer.
3. Aktiviteter i udvalgene
Kantine:
Indretning af Leschly Lounge skrider fremad. De nye møbler til loungeområdet er leveret,
samlet og taget i brug. Og de er blevet godt modtaget. Næste trin er oprydning på væggene
- i de ophængte billeder, plaketter m.m. med henblik på en mere æstetisk oplevelse af café
og loungeområde.
Helen fortsætter oprydning i arkiverne med hjælp fra stadsarkivet, og bestyrelsen arbejder
på at foretage en officiel overdragelse af egnet materiale fra klubbens 118 årige historie til
stadsarkivet. Overdragelsen vil blive effektueret i løbet af august måned.
Der har været fornyet omtale på vores facebookside af muligheden for at melde sig som
mandags gæstekok. Næste mulighed for at spise i klubben på en mandag bliver d. 1. Juli,
hvor Lone H og Helen VL står for køkkenet.
Kasserer:
Sponsoraftaler gåes efter og ajourføres
Turnering:
Den sportslige succes har siden seneste referat taget et sving opad. Førsteholdene hos både
damer og herrer har haft et par gode holdkampe, og Liga 2 herreholdet kører bedre end de
senere år.
Info om klubturnering kommer op på tavlerne efter Leschly Cup ugen. Klubfinaler og
afslutningsfest finder sted lørdag 14. september
Motionist:
Meget stor tilslutning til drop-in. Hver tirsdag møder således 25-30 af klubbens medlemmer
op, og KW estimerer, at ordningen samlet set involverer omkring 40-50 skiftende deltagere.
Det skal bemærkes, at også klubbens unge motionister heldigvis i stort omfang bakker op
om dette ovenud sociale arrangement. Drop-in med bløde bolde fortsætter som en
”forsøgsordning”, da der har været rimelig tilslutning indtil videre.

Også senior-tennis torsdag formiddag kører med stor opbakning. Hver gang møder 16-18
spillere op, så forsøgsvis reserveres fremover tre baner i stedet for to.
Medlemshvervning: Intet nyt at berette.
Sponsor:
Se under Nyt fra Kasserer
Hus og anlæg:
En række udvendige ting omkring klubhuset står over for renovering indenfor en overskuelig
fremtid. Nogle af disse projekter kræver professionel hjælp, hvorfor det kan blive kosteligt.
Vedligeholdelseslisten skal derfor opdateres og prioriteres, så renovering/vedligeholdelsen
kan påbegyndes. Niels og Bjarne kigger på dette.
De træer, der skyggede for lyset på bane B og D er blevet klippet til.
Instruktion i at tænde lyset på banerene er hængt op.
Den ene bruser/termostat i damernes omklædningsrum fungerer dårligt og skal
repareres/udskiftes inden Leschly Cup
Boldmaskinene bruges meget flittigt af mange medlemmer og trænere. Det har afsløret en
indbygget svaghed ved strømforsyningen, så stikket er blevet lappet og tapet fast i flere
omgange. Efter sæsonen vil FT ændre på konstruktionen, så den bliver mindre sårbar.

Kommunikation:
Nyt om turneringstennis skal på hjemmesiden
Det samme gælder reglement for brug af banerne
Eventuelt:
Kursus i brugen af den ophængte hjertestarter skal afholdes op for interesserede
JM i veteran - Alts holder sabbatår og overlader i 2020 opgaven med at afvikle mesterskaberne
til anden interesseret klub.
Der ryddes op i skuret - ubrugelig bolde og ødelagte boldkurve samt opstrengningsmaskinen
smides ud tovholdere: Bjarne og Markus
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 19/8/2019

