Referat bestyrelsesmøde tirsdag d. 22/3-16 kl. 14.00

Konstituering af bestyrelsen:
formand Poul Erik Andersen
næstformand Per Lyse Nielsen
kasserer og sekretær Tage Nørregård
Hvordan kommer vi videre med sponsorer til jubilæet ?:
Polle laver et brev, vi kan give sponsorerne, så de ved hvad de sponserer og vi ved
hvad vores økonomiske ramme er til jubilæet.

Status jubi- skrift: Skrider planmæssigt frem.
Egon havde lavet et udkast ( et kæmpe arbejde) skal være færdig primo juni.

Status arrangementudvalget:
afventer

Baneklargøring (herunder henvendelse fra et medlem, om at starte før, end det vi havde besluttet):
Vi flytter første dato til baneklargøring til den 13. april (hvis vejret tillader det) og
forsøger at lave bane 1 færdig først.

Standerhejsning:
Enighed om at der skal annonceres. Polle laver aftale med trænerne, alle medlemmer
skal have mail om sæsonstart, så de husker at betale medlemskab.

Samtaler med trænere (herunder hvad vil vi med ungdommen i klubben? Spørgsmålet er stillet af
Marianne, et godt spørgsmål). (herunder også, hvad ønsker vi os af seniortræning ?):
Vores formål med træningen af de mindste er, at skabe interesse for tennis og hvis de
bliver grebet af det, at vejlede dem videre til Strib, der har en stor ungdomsafdeling. Vi
vil anbefale fast tid for nybegyndere og lidt øvede. Samme afregning af trænerne som
sidste år. Per og Polle holder samtale med trænerne i første halvdel af april.

Pers ide med at samle nogle spillere i gang om ugen:
Per og Claus arbejder videre med ideen , "at samle øvede spillere en fast tid en gang
om ugen"

Er vi stadig enige om at indkøbe bolde til boldkanon ?:
Ja, Per køber ind

Hvem laver ændringerne i vedtægterne? (Tekstmæssigt):
Polle tager kontakt til Mette og finder ud af hvordan det kan lade sig gøre.

Evt. Karl Hansen tilmelder et +50 veteranhold Middelfart - Strib og Polle tilmelder et herre
motionshold
Nyt møde: 19/4 - kl 16.00 i klubhuset

