Aarhus Lawn-Tennis Selskab
Referat bestyrelsesmøde 19/8 2019
Til stede: Niels E (kasserer), Markus S (turnering), Bjarne HP (hus og anlæg)
Afbud: Børge G (formand), Andreas ML (kommunikation), Helen VL (kantine), Karen W (motionist)
1. Valg af referent:
Markus Seier blev valgt.
2. Godkendelse af referat:
Referat fra bestyrelsesmøde 24/6 2019 blev godkendt uden kommentarer.
3. Aktiviteter i udvalgene
Kantine:
Intet nyt at berette, da Helen var fraværende.
Kasserer:
Intet nyt at berette.
Turnering:
Sæsonen lakker mod enden for klubbens divisions- og ligahold. Alt i alt en tilfredsstillende
sæson, hvor ingen hold rykker hverken op eller ned. Der har i år været markant bedre
opbakning til 2. holdet for herrer, hvor det har kunnet lade sig gøre at stille hold til samtlige
kampe.
Klubturnering står for døren og tilmelding er lukket. Indenfor de kommende dage kommer
lodtrækningen på hjemmesiden og op i klubhuset. Et antal rækker kan ikke oprettes i år
grundet for få tilmeldinger, men alt i alt ser det ud til at være en acceptabel opbakning til
turneringen.
Motionist:
Intet nyt at berette, da Karen var fraværende.
Medlemshvervning:
Intet nyt at berette.

Sponsor:
Intet nyt at berette.
Hus og anlæg:
Bjarne har ryddet op i skuret, så det nu er lettere at komme rundt derinde og finde, hvad man
skal bruge. For at optimere skuret endnu mere, vil Markus forud for næste sæson finde et
system til de efterhånden mange boldkurve, der står derinde.
Toilettet er blevet opgraderet med papirhåndklæder og spand.
Vedligeholdelsesplanen for hus og anlæg er blevet opdateret.
Den forestående omlægning af baner blev diskuteret. Det blev påpeget, at der kan være en ide
i at tage flere baner ad gangen, tage hegn mellem banerne ned, så de store maskiner kan køre
henover banerne. Derudover påtænkes det at starte med de bagerste baner, så de store
maskiner ikke skal køre indover nyanlagte baner. Der snakkes fortsat med kommunen for at
finde den bedste løsning.
Trappen foran klubhuset skal renoveres eller laves helt om. Endnu ikke afgjort, hvordan den
optimale løsning skal se ud.
Kommunikation:
Intet nyt at berette, da Andreas ML var fraværende.
Eventuelt:
Mange låneketcherne er i ringe stand. Jens Rejnhold har tilbud at strenge dem op og skifte
greb, hvis nødvendigt. Dette tilbud tager klubben i mod.
Leschly Cup er afsluttet og umiddelbart en succes. En mindre tilbagegang i deltagere. Der
evalueres yderligere i løbet af efteråret.
Klubben har modtaget en række beklagelser i forbindelse med andre spillere, der snakker for
højt i midtergangen mellem banerne og derved forstyrrer andres spil. Derudover spillere, der
går ind på banen for at hente en bold, der er røget derind. For at imødegå sådanne problemer,
blev det foreslået at afholde et informationsmøde forud for næste sæson primært tiltænkt
medlemmer, der er nye indenfor tennis og derfor ikke er bekendt med retningslinjerne. Mødet
kan samtidig introducere medlemmer til klubbens faciliteter, medlemmernes pligter og
rettigheder mv.Derudover påtænkes det at udarbejde et mindre dokument med ”do’s and
don’ts” på anlægget, som kan blive lagt ud på hjemmesiden. Dette dokument vil blive
gennemgået på et senere bestyrelsesmøde.
Forud for generalforsamlingen skal der findes nye bestyrelsesmedlemmer. Søgningen er
påbegyndt.
Næste bestyrelsesmøde er ikke fastlagt.

