Aarhus Lawn-Tennis Selskab
Referat bestyrelsesmøde 10. Februar 2020
Til stede: Niels E. (Formand), Kjeld B. (kasserer), Marcus S (turnering), Anders B.
(kommunikation), Karen W (motionist), Thomas K (hus og anlæg), Helen VL (kantine)
1. Valg af referent:
Helen Vibe Lander blev valgt.
Indledende bemærkninger
Info om banepleje til nye og gamle medlemmer tages op på Info-møde med medlemmerne
primo maj.
Aktiviteter i udvalgene
Kantine:
Niels E. og Helen VL. mødes med Carola om kontrakt for sæson 2020, onsdag 19. februar kl 13
Der er ønske fra bestyrelsen om mulighed for at skabe klubliv gennem åben café hver
eftermiddag fra kl 16, med salg af kaffe, kage, vin og fadøl - betjent salg vil være at
foretrække, men alternativet vil være udvidet adgang til køkkenet for medlemmerne
selvbetjening
Forplejning til holdkampe varetages fremover af holdkaptajnen
Kasserer:
Div. godkendelsesprocedurer i banken er i gang for nyvalgt kasserer Kjeld B.
Til brug for det skal alle bestyrelsesmedlemmer snarest sende kopi af pas/kørekort samt
sygesikringskort til Kjeld
Bestyrelsen godkendte budget for 2020. Budgettet svarer til det, der blev fremlagt på
generalforsamling 16. Januar.
For udbetaling og refusion af udgifter skal ethvert bilag fremover vedhæftes en udfyldt
standardformular, som medlemmerne kan hente i skabelon på hjemmesiden til print-selv

Turnering:
Der arbejdes på ny og billigere løsning for indendørs vintertræning af førsteholdene
Marcus har tilmeldt tre hold til udendørs turnering: første- og andethold herrer, førstehold
damer

Motionist:
Ingen bemærkninger

IT Kommunikation:
Overdragelse af ansvarsområdet til Anders B er ved at være på plads
Anders sigter mod mere overskuelig organisering af hjemmesiden

Hus og anlæg:
Thomas K har haft gennemgang på anlægget med Karl, hvor der er konstateret behov for div
reparationer på anlægget, herunder to nye net og to nye slæbetæpper.
Fliser på terrassen ved klubhus og skur skal lægges om, hvilket vil fordre at underlaget jævnes
ud
I de kommende års planlagte renovering/omlægning af baner skal det indgå, at alle baner på
anlægget fremover skal opfylde turneringskrav mht mål
Klargøringsdag til sæsonstart blev fastsat til lørdag 18. April
Standerhejsning lørdag 25. April
Vi ser frem til stort fremmøde begge dage
Eventuelt:
Inspireret af succesrig ordning i Risskov Tennisklub, vil bestyrelsen i løbet af sensommeren
sondere interessen blandt klubbens 60+ medlemmer for indendørs skumboldaktivitet i
vinteren 20-21.
Næste bestyrelsesmøde er 23. Marts 2020 kl. 18.30 hos Helen, Røllikevej 17 B, Risskov

