Referat den 29/4 2015
1 ) Godkendelse og opfølgning på sidste mødes referat
2) Standerhejsning/tennissportens dag - Vi har jo standerhejsning på lørdag d. 2. maj kl. 10 og
tennissportens dag kl. 11 - Er der styr på detaljerne?. Skal vi spille en lille turnering? Hvordan
tager vi imod eventuelle tennissportens dag deltagere?
Claus holder tale
"La Santa"-turnering, dvs. doubler med stærke/svage-makkere i starten. Peter står for at
turneringen kører, Flemming og Kristian hjælper med at dele hold. Vinderne bliver på banen,
men går på hver sin side. Taberne går til hver sin side og får en ny makker, som tidligere er
vinder. Peter styrer tiden, 10 min pr. kamp. Præmien er bolde. 1 point pr. vunden kamp.
Bane 1 er reserveret til Fit deal fra KL. 11
Tennissportens dag KL. 11 tager Claus sig af, de kan evt. også deltage i turneringen med de
fremmødte medlemmer.
Tom sørger for grill, pølser osv.
3) Hjemmesiden - Vi skal have besluttet, hvad vi gør med hjemmesiden. Kristian har snakket
med det firma, der laver "klubmodul" og som minder meget om memberlink, men vi kan få det
noget billigere, og måske er det også bedre. Vi får introduktion til det i morgen, mandag, og
forhåbentlig er vi meget klogere derefter. En anden mulighed er at benytte memberlinks
hjemmesideværktøjet, som vi allerede betaler for. Af klubber, der benytter memberlinks
værktøjer kan nævnes http://www.nordborg-tennisklub.dk/, og som I kan se, benytter de
bookingsiden som hjemmeside.
Klubmodul koster 11.000 kr at få sat op og derefter 99 kr pr. måned. Siden er både en
hjemmeside og et bookingsystem og indeholder også mulighed for makkerbørs. Al betaling
vedr. medlemskab og lign. klares også over hjemmesiden, hvorved Hennys arbejde med
kontingenter lettes/ophører.
Vi køber "klubmodul". Flemming, Claus og Kristian er beslutningstagere i forhold til indholdet på
hjemmesiden og den videre økonomi vedr. siden.
4) Facebooksiden - Jeg har kontaktet Agata omkring kodeord, så forhåbentlig har jeg fået det til
på onsdag. Hvordan kan vi udvikle facebooksiden?
Anne har kontaktet Agata for at blive administrator på Facebooksiden. Når det sker tilføjer Anne
andre bestyrelsesmedlemmer.
Siden skal bruges oftest muligt, og vi forpligtiger os til at bruge den og dele den mest muligt
5) Voksenintroduktion - Vi starter jo op tirsdag d. 12 maj. Der kommer en annonce i avisen, men
skal vi reklamere mere (f.eks. flyer)? Er der styr på deltaljerne?
Vedr. indbydelse til hyggedage. Kristian ændrer pdf-dokumentet til word og returnerer til Claus,
så han kan redigere i dokumentet. Claus videresender dokumentet, så bestyrelsesmedlemmer
kan udskrive og ophænge indbydelser.

6) Træning - Hvad er status? Holder vi fast i motionisttræning hver anden gang og socialt spil
den anden uge? Skal der være sodavand/præmier. Hvad skal det koste?
Lucas og Kristian står for ungdomstræningen. En mor vil gerne hjælpe, men ønsker ikke
trænerløn, til gengæld gerne et medlemskab. Det tilbud vil vi gerne gøre brug af.
Martin laver en plan over alle træningstider. Planen skal lægges på Facebook og hjemmeside.
Claus booker 3 baner til motionisttræning og hyggespillet hver anden gang.
Man betaler 20 kr for at deltage, og alle opfordres til at deltage i hyggespillet som er
singlekampe i puljer. En bane pr. pulje. Kristian laver puljerne og køber præmier.
7) Sponsorudvalget - Vi skal have kontaktet eksisterende sponsorer. Det drejer sig om
Nicostine, Beierholm og Formcon. OK har desværre opsagt vores aftale, da der ikke var nok
medlemmer, der har fået benzinkort. Er der evt. nye på vej?
Peter og Kristian mødes lørdag den 2/5 og samler op på eksisterende sponsoraftaler, og hvad vi
kan tilbyde sponsorer. (Flemming deltager i snakken...)
8) Kalender - Som I kan se af referatet fra sidst har vi en del på plads, men vi mangler at
bestemme, hvornår vi holder klubturnering og klubfest.
Lørdag og søndag den 5.-6. september afholdes indledende klubturnering. Lørdag den 12.
september er der finaler og klubfest. Mixdoubler afholdes som vanligt på andre tidspunkter i
løbet af et par uger.
Vi håber, at Christian Nissen igen i år vil hjælpe med afviklingen af klubturneringen.
9 ) Evt - herunder fastsættelse af næste møde
Fit deal har booket baner fast hver tirsdag og torsdag
Claus rundsender klubbens mail og kode til bestyrelsen
Ranglister kunne være en ide til hjemmesiden
Der er grillhyggearrangement den 31/5, aktivitetsudvalget står for arrangementet.
Næste møde er den 10/6 2015 KL. 18-20, sted ukendt endnu... 😜

