Middelfart Tennisklub
Bestyrelsesmøde 18-03-2015

1. Generalforsamling:
Bestyrelsen gennemgik de sidste forberedelser til generalforsamlingen og behandlede
de rettidige indkommende forslag til generalforsamlingen.
2. Sponsorer:
Der var kommet en forespørgsels fra en sponsor, angående klubbens holdning til
hjælp til en sponsors arrangementer. Bestyrelsen behandlede spørgsmålet ud fra en
generel vinkel, og blev enige om at det var noget bestyrelsen skal lave en vejledning
om, hvordan klubben fremtidig ønsker at støtte vores sponsorer.
3. Træner og træning:
Bestyrelsen har lavede aftaler med Marianne og Jørgen om træning. De specifikke
dage/tidspunkter og for hvilke medlemmer kommer senere, på klubbens hjemmeside.
Tennissportens dag afholdes den dag klubben har standerhejsning, og de nævnte
trænere vil være til rådighed, så interesserede kan prøve at spille lidt med en
tennisbold.
4. Lysanlæg:
Bestyrelsen har afprøvet en lampe på bane 2, med et meget positivt resultat. Det er
derfor besluttet at næste fase indledes, angående tilbud og vejledning i forhold til
opsætning og efterfølgende fremlæggelse af projekt for vor sponsorer.
5. Minitennis:
Lørdag den 21-03-2015 er sidste dag for minitennis, og der afholdes et afsluttende
arrangement i form af en lille turnering med præmier.
Søndag den 22-03-2015 er ligeledes afslutning dag for minitennis for juniorer.
Bestyrelsen konkluderede på vinterårets minitennis og vurderede at det igen har været
en populær aktivitet og vil fortsætte næste vinter med at spille vintertennis.
6. Indendørs tennis i Strib på stor bane:
I vinterens løb har der været mulighed for at spille vintertennis i Brændeskovshallen
hal 2. i Strib ved køb af tid fra fredag til søndag. Spilletider og betaling er en privat
sag for klubbens medlemmer og alle andre der ønsker at spille tennis.
Bestyrelsen ved ikke noget om hvor mange af klubbens medlemmer, der har spillet
vintertennis i hallen da det er en privat sag. Bestyrelsen er enig i, at det er et stort
fremskridt at der er kommet en mulighed for at spille tennis om vinteren i kommunen.
Det er derfor besluttet at klubben vil reklamere for og om vintertennis på klubbens
hjemmeside, fra næste vinter.
7. Bestyrelsesmøde:

Næste bestyrelsesmøde afholdes i klubhuset 21-04-2015 kl. 16.30.

