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Formål og rolle

Tennisbaneudvalget og dets eventuelle underudvalg skal sikre, at Aalborg Chang
tennisbaner til enhver tid er forsvarlige og brugbare. Dvs. brugbare til spil, jfr. DTF's
regler.

Sammensætning

Tennisudvalget består af 3 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

Svend Riis, valgt på fællesmøde i Chang, oktober 2016
Hardy Nysom, indvalgt oktober 2016
Kurt Gram, valgt på fællesmøde i Chang, oktober 2016

Ambition

Til enhver tid at have 4 fuldt funktionsdygtige tennisbaner.
At sikre opsparing og budgetplanlægning til vedligehold af tennisanlægget, herunder
pavillonen og øvrigt materiel.
At sikre opsparing og budgetplanlægning til fornyelse af belægning på bane 3 + 4
senest år 2021.

Økonomi

Medlemsindtægter samt div. tilskud skal sikre tennisbanernes løbende vedligehold.
Ekstraordinære udgifter, såsom udskiftning af belægninger, spares der op til i
tennisafdelingen, således at der med fornødent tilskud fra hovedklubben og andre kan
gennemføres de nødvendige ekstraordinære udgifter, herunder nye belægninger.
I foråret 2016 er bane 1 og 2 belægninger udskiftet. Ny opsparing påbegyndes samme
år.
Der etableres bedst mulige relationer til kommunens fritidsområde mhp at få mest
muligt i tilskud.

Samarbejde

Økonomiudvalget i relation til budgetplanlægning.
Aktivitetsudvalget ved samarbejde med andre dele af klubben, specielt fodbold.
Tennisspiludvalget mht. planlægning af vedligehold mm. samt samarbejde med andre
klubber og JTU/DTF.

Opgaver og ansvar

Foreløbigt definerede opgaver og ansvar:
1) Løbende vedligehold af banerne, så de er brugbare
2) Løbende vedligehold af hegn og hæk rundt om banerne
3) Løbende vedligehold af udstyr, såsom net, boldmaskine mm.
4) Definer og kommuniker holdning og fremgangsmåde overfor 'ikke medlemmer' på
anlægget, herunder pavillonen; fortsat sikring af pavillon for at undgå misbrug og
hærværk
5) Etablere relationer til og aftaler med andre klubber i området
6) Udarbejde regnskab og budget for nuværende/kommende år
7) Sikre fornøden plads i nye bygninger til tennismateriel
8) Udvidde baneudvalget for at sikre kontinuitet

Underudvalg

TBD

Godkendt af bestyrelsen

[dato for godkendelse]

