Middelfart Tennisklub
Bestyrelsesmøde 02-02-2015.

1. Hjemmeside og APPS
Det blev beslutter at Polle og Mette, opdaterer vores hjemmeside og tilpasser den til et nyere
look. Bestyrelsen har forgæves prøvede at få lavet en APP men firmaet, der hoster vores
hjemmeside, har valgt en løsning, hvor hjemmesiden automatisk tilpasser til hhv.
mobiltelefoner og tablets. Dette modul tilkøbes.
2. Årsregnskab:
Sten Gammelby fremlagde klubbens regnskab og gennemgik det. Bestyrelsen var enige om,
at det var et godt regnskab med en fin økonomi.
3. Budget:
Det blev aftalt at Polle og Tommy laver klubbens budget for sæson 2015.
4. Generalforsamling:
Årets ordinære generalforsamling afholdes i Klubhuset den 22-03-2015. Der er 3 på valg til
bestyrelsen i år. Per, Egon og Tage har alle meddelt at de godt vil fortsætte det arbejde de er
i gang med i bestyrelsen.
5. Træner:
Per og Polle vil igen i år stå for at aftale træning med træner.
6. Buskrydning og træfældning:
Bestyrelsen har lavet aftale med Nabo og kommunen om, hvor og hvor meget vi må rydde.
Kommunen kommer med arbejdshjælp og maskiner. Det er aftalt at den 18-02-2015 kl. 9.00
startes der op, og den 25-02-2015 skal der være klar til at komme flis på området bag ved
bane 2.
7. Lys:
Per og Polle arbejder videre med lysanlæg og om vi kan lave et anlæg,der ikke generer
naboerne for meget.
8. Fælles spilledag/klubdag:
Polle prøver og undersøger om der er stemning for det.

9. Opstrengningsmaskine:
Bestyrelsen har besluttet at købe en ny opstrengningsmaskine, den gamle er meget slidt.
Bestyrelsens holdning er at alle medlemmer skal have mulighed for at benytte maskinen.
Oplæring vil blive tilbudt.
10. Forårs aktiviteter:
Den 22-03-2015 generalforsamling i klubhuset kl. 10.00.
Den 15-04-2015 Baneklargøring starter med morgenbrød i klubben kl. 9.00.
Polle køber grus og andet aftalt materiale.
Den 03-05-2015 er der standerhejsning kl. 10.00. og dermed starter sæsonen.
11. Bestyrelsesmøde:
Næste bestyrelsesmøde afholdes i klubhuset 18-03-2015. kl. 17.00.

