
Til sted den samlede bestyrelse. 
  
Ad 1) Økonomi 

Det foreløbige regnskab blev gennemgået, en fejlpostering fundet og efterfølgende flyttet til rette konto: fra 
460 til 420 - Indkøb af bolde. Regnskabet bliver en anelse mere positiv end det budgetteret og også 
tilfredsstillende. 
  
Ad 2) Aktiviteter 
Forløbet for børn og unge aktivitet har været tilfredsstillende omend med få deltagere. Tony er usikker på 
om han kan fortsætte næste år i samme omfang, derfor skal der findes en løsning inden sæsonstart. 
  
Vokse aktiviteter er forløbet med stor tilfredshed fra alle parter. 
  
Ad 3) Baner og øvrige forhold 
Vi vil forslå at alle 4 baner klargøres uden optagning a streger til næste år. Vi har haft gode erfaringer med 
forsøget i år. 
Problemområder har været grøn vækst på bane 2, samt manglende professionel tromling på klargørings 
tidspunktet. Hegn er begyndt at springe med huller da den er mørt. Vindbryder på bane 1 skal udvidelse 
med endnu en net. 
Asfalt på bagsiden af klubhuset, ved muren, buler og der kan derfor ikke trænes op ad væggen. Cykel 
parkering er ofte totalt optaget og der ønskes en udvidelse af muligheden for at stille cykler ved anlægget. 
  
  
Ad 4) Kommende møde med IP 
Mødet skal omhandle følgende: 

 sæson evaluering 

 planer for 2017 herunder husleje forhold 

 investeringer 
Kendsgerningerne er at: 

 klubben har ikke råd til indbydende event og arrangementer for at skaffe flere medlemmer 

 klubben har meldt sig ude af alle foreninger 

 klubben kan ikke gennemføre tennisskole eller andre ungdoms aktiviteter 

 klubben har ikke råd til træner uddannelse 
på grund af den høje husleje byrde som ligger fast uanset medlemstal. 
  
Vi ønsker os at: 

 der laves en plan for moderniserings af anlægget 

 moderniserings inkluderer belysning på bane 1 og 2 

 moderniserings inkluderer kunststof bane på bane 2 

 Belysning på terrasse 

 Lås i boldrummet også betjenes med brik 
  
Eventuelt:  
  
Franco sørger for følgende: 

 Åbningstiderne for klubhuset fremskaffes 

 Indkøbs opgørelse fra Keld 

 Møde med IP aftales til 14.11.2016 kl. 19:30 
Næste møde den 7.11.2016 vil handle om klubbens hjemmesiden. 
 
 
  
-- 
Med venlig hilsen 
Bjerringbro Lawn Tennisklub 
 

 


