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Div. Opdateringer og revideringer

Tennisspillerudvalget og dets eventuelle underudvalg skal sikre, at Aalborg Chang
fastholder og udvikler tennisspillet i lokalområdet med størst muligt samarbejde med
andre afdelinger i Aalborg Chang.
Aalborg Changs tennisspillere skal tilbydes passende træningsmuligheder. For
turneringsspillere skal stilles kvalificeret trænerkapacitet til rådighed, jfr. DTF's regler.
Aalborg Changs tennisspillere skal tilbydes deltagelse i relevante turneringsrækker,
herunder alternative rækker, såsom DGI/DTF, i bredest muligt omfang.

Sammensætning

Tennisudvalget består af 2 repræsentanter, der er valgt på Tennisafdelingens årlige
fællesmøde - det er deres opgave at bemande udvalget og evt. underudvalg med rette
repræsentation samt at uddelegere opgaver og ansvar til evt. underudvalg.

Medlemmer

Klaus Eberhardt, valgt på fællesmøde i Chang, oktober 2016
Kurt Gram, valgt på fællesmøde i Chang, oktober 2016

Ambition

At nå 150 medlemmer inden udgangen af 2019 via etablering af Vækstaftale med DTF.
At sikre Aalborg Changs tennisspillere deltagelse i minimum 2 JTU rækker.
Herudover tilstræbes deltagelse i alternative rækker, såsom DGI/DTF, i bredest muligt
omfang.
At få etableret et junior/børnehold til turneringsspil senest i 2018.
At få etableret et fasttømret samarbejde med øvrige afdelinger i Aalborg Chang,
specielt fodboldafdelingen mhp. fælles aktiviteter og medlemmer.
At sikre opsparing og budgetplanlægning til den fornødne træning, turneringsdeltagelse
samt andre ønskede aktiviteter.

Økonomi

Medlemsindtægter samt div. tilskud skal sikre ambitionerne.
Ekstraordinære udgifter søges dækket via fundraising aktiviterer samt via tilskud fra
Økonomiudvalget.

Samarbejde

Økonomiudvalget i relation til budgetplanlægning
Aktivitetsudvalget ved klubsamarbejde med andre klubber
Tennisbaneudvalget mht. planlægning af vedligehold mm.

Opgaver og ansvar

Foreløbigt definerede opgaver og ansvar:
1) Udarbejde kalender for tennisaktiviteter, herunder det årlige fællesmøde
2) Medtage aktiviteter i Aalborg Changs 'aktivitetshjul'
3) Definere fællesaktiviteter med andre Aalborg Chang afdelinger
4) Definere og gennemføre medlemshvervsningsaktiviteter i samarbejde med
spillerne, andre Aalborg Chang afdelinger, DTF og andre relevante partnere
5) Etablere relationer til og aftaler med venskabsklubber i ind- og udland
6) Etablere aftaler med trænere for kommende år
7) Udarbejde regnskab og budget for nuværende/kommende år

Underudvalg

TBD

Godkendt af bestyrelsen

[dato for godkendelse]

