Referat af QTennis bestyrelsesmøde den 5. august 2017
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af dagsorden
Økonomistatus for QTennis
Aktivitetsgennemgang herunder evaluering af aktiviteter
Generalforsamling 2. september
Seminar 2. september
Evt.

Deltager i mødet
Formand Pia Vedel Ankersen (PVA), Næstformand Malene Poulsen (MP), Kasserer Suzan Behr (SB) og
sekretær Charlotte Winther (CW). Afbud fra Dorte Holm (DH)

AD pkt. 1. Godkendelse af Dagsorden
Dagsorden godkendt

AD pkt. 2. Økonomistatus for QTennis
Regnskab for 2016 fremlagt og status på økonomi gennemgået.
Regnskabet oploades ifm. Generalforsamling (GF).
Ift. økonomistatus. Der er et underskud på klassiske TræningsCamp på 3.300 kr. hvilket skyldes to forhold
dels at Camps ikke har været fyldt op og dels kørselsudgifter. Enkelte andre træningsaktiviteter giver
overskud.

AD pkt. 3. Aktivitetsgennemgang
Primært med baggrund i ovenstående økonomigennemgang skal der justeres på aktiviteter på følgende
måde.
1. TræningsCamp skal fyldes op. Det gøres ved, at der er ansvarlige i klubberne indenfor målgruppen
som melder sig som tovholder for QTennis TræningsCamp. Disse findes forud for Camps.
2. Camps placeres udenfor ferier og weekender med helligdage
3. Der skal ALTID være mest mulig tennis for pengene. Lige nu udgør kørsel en uforholdsmæssig stor
andel af udgifterne.
4. MP udarbejder retningslinjer for QTennis TræningsCamp med inspiration i hendes model for
træningsCamp.
5. Fremadrettet afholdes der et QTennis udendørs og et indendørs arrangement.
6. Indendørs fredagstennis i Skanderborg har MP og SB som tovholder
Endvidere blev det besluttet, at der afholdes (mindst) to bestyrelsesmøder om året gerne i forbindelse med
arrangementerne eksempelvis Fredagstennis. CW er BS sekretær og indkalder.

AD pkt. 4. Generalforsamling i Silkeborg den 2. september
Regnskab samt årsrapport sendes ud i henhold til vedtægter
Der stilles forslag om vedtægtsændring således at GF fremadrettet afholdes i begyndelsen af hvert
kalenderår. Dette med henblik på at få bedre overensstemmelse med regnskabsåret.

AD pkt. 5. Seminar den 2. september
Der afholdes seminar i Silkeborg den 2. september fra kl. 13 med GF. Efterfølgende
doublestævne og hygge om aften.

AD pkt. 6 Evt.
Ikke noget.

