14/4-16:
Deltagere: Klaus Bagger, Kristian Dahl, René Kristensen, Tom Andersen, Peter
Laustsen, Flemming Pedersen, Martin Chröis.
Afbud: Anne Krogh Lyngberg-Andersen, Anette Frederiksen,
1 ) Godkendelse og opfølgning på sidste mødes referat.
 Klubturneringen er flyttet til 10. & 11. September, og finalen 17. September. Klubfest også d.
17. September.
 Flag er bestilt og på vej.
 Jan H Pedersen har accepteret, som ekstern træner om torsdagen.
 Sportspraktikdag for Finderuphøj Skole - vi finder en dato - Kristian Dahl er tovholder.
2) Standerhejsning/tennissportens dag - Vi har jo standerhejsning lørdag d. 30 april kl. 10 og
tennissportens dag kl. 11 - Er der styr på detaljerne? Skal vi spille en lille turnering? Hvordan tager
vi imod eventuelle tennissportens dag deltagere?
 Vi spiller en turnering for klubbens medlemmer - evt. for nye spillere arrangeres der andre
aktiviteter for.
 Tom står for forplejning og grill.
 Klaus tager imod evt. nye spillere.
3) Hjemmesiden - Facebook - Information og reklame for voksenintro og tennissportens dag. Jeg
laver en annonce til avisen. Og så skal der laves reklame/info på hjemmeside/facebook. Forslag?
 Tennissportens dag: Flemming står for reklame for Tennissportens dag på Facebook og
hjemmesiden. Klaus booker baner.
 Voksenintro: Flemming sørger for at det kommer på Facebook og hjemmesiden. Flyer: Peter
står for dette. Klaus booker baner.
4) Ungdomsudvalget - Hvad er status? Træning, holdturnering mm?
 Juniortræning er planlagt. Første træning er 6. Maj.
 Junior Holdturnering - tilmeldingsfrist d. 3. Maj - Peter er tovholder og får hold meldt til.
 Jan H. Pedersen er igen træner om torsdagen.
5) Seniorudvalget - Hvad er status? Træning, holdturnering, voksenintro mm?
 Træning for motionister om mandagen - Kristian Dahl træner hver anden gang. Stefan spørges
om han kan/vil træne hver anden gang.
 Holdturnering - hold tilmeldt i 2. Division for Herre – David Langberg er holdkaptajn.
 Holdturnering - hold tilmeldt i Serie 2 - Tom er holdkaptajn.
 Holdturnering - Serie 3 skal tilmeldes - René er tovholder - Klaus sender info til René.
 Holdturnering – damer serie 1 – Gitte Stiesen er holdkaptajn
 Holdturnering – Veteran Uffe Larsen og Christian Nissen holdkaptajner
 Voksenintro - Tom og Martin står for dette - opstart 10. Maj kl. 18.00-20.00.
6) Sponsorudvalget - Hvad er status?
 Peter - Der kommer nye sponsorer til maj.
 Tøj undersøges.

7) Baneudvalget - Har vi nogle projekter for i år og hvem er tovholder?
 Infovinduet/tavlen flyttes/kasseres før d. 30/4 - Tovholder er Tom.
 Redskabsrum - tilladelse undersøges - tovholder Peter.
8) Hal nr 2 - Hvad er status?
 Fast hal - Klaus har undersøgt - ca. 9 mio kr.
 Der skal holdes møde med Viborg Kommune - Morten Erfurth og Ole Brandt - Klaus er
tovholder.
9) Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde.
 25 Maj kl. 17.00 ved Klaus.
Referent Martin Chröis

