Referat af bestyrelsesmøde i VLTF den 25/5 2016
Deltagere: Klaus Bagger, Kristian Dahl, René Kristensen, Anne Krogh Lyngberg-Andersen, Peter
Laustsen, Flemming Pedersen.
Afbud: Tom Andersen, Anette Frederiksen, Martin Chröis.
Referent: Anne Krogh Lyngberg-Andersen
1) Godkendelse og opfølgning på sidste mødes referat
Godkendt og der er fulgt op på punkterne fra sidst
2) Ungdomsudvalget - Hvad er status? Træning, holdturnering mm? Skolebesøg, hvad er status?
U12 og U14 for piger er meldt til holdturnering
Andre børn/unge er opfordret til at deltage i andre turneringer
Der er kommet en del nye. Håbet er at alle melder sig ind og bliver ved...
Skolebesøget i Vestfjends blev aflyst, da skolen/klassen alligevel ikke havde tid i deres hal
Fredag den 3/6 kommer en klasse fra Finderuphøj på besøg, Kristian laver en seddel om
medlemsskab, som eleverne kan få med hjem.
Vi ønsker at få Finalestævne i JTU for piger i U14 - 3/9 2016. Vi skal selv lave program for dagen,
og det må forventes, at der skal bruges en del timer. Vi skal sælge mad mv. Økonomien i
arrangementet undersøges. Det kunne være interessant at invitere Insport.
3) Seniorudvalget - Hvad er status? Træning, holdturnering, voksenintro mm? Fit Deal
arrangement d. 4 juni, er der styr på detaljerne?
Jan står for træningen. De to første hold er fyldt op. Det tredje hold er mindre fyldt. Hvis man ikke
kommer til træning hos Jan vil det være en god ide at ringe til andre spillere, så holdene er fyldt op.
Holdturneringen for herrerne er gået godt
Damerne har også været i ilden, men tabte en meget lige kamp
Voksenintroduktion er gået godt, der har været 12. Der er gjort et større stykke arbejde med at
reklamere for det i år. 2 har allerede meldt sig ind.
Fit deal den 4/6 er der endnu ikke styr på... Vi skal have fundet nogle til at stå for arrangementet.
Der kommer ca. 35.
4) Sponsorudvalget - Hvad er status?
Intet nyt... men der arbejdes på sagen.
5) Kommunikation - Facebook og hjemmeside - Hvad er status?
Det kører...
Flemming laver en vejledning til brug af hjemmesiden.
Vi opsamler ting, der skal ændres på hjemmesiden, således at ændringer kan aftale på en gang.
6) Aktivitetsudvalget - Grillarrangement på søndag d. 29 maj, er der styr på detaljerne?
Arrangementet starter kl. 10
Vedr. mad, så ser vi først, hvor mange der kommer og dernæst køber ind
Der er Grillarrangement igen den 19/6 kl. 10

7) Hal nr 2 - Hvad er status? Vi har fået et overslag på, hvad en ny stålhal i forbindelse med den
gamle hal vil koste, så nu har vi ca. tilbud på både boblehal og stålhal. Hvordan kommer vi videre?
Klaus, Kristian, Peter og Martin holder møde med kommunen den 7. eller 9. juni for at afdække
mulighederne for en ny hal.
Det kunne være interessant at undersøge andre muligheder for at søge midler. Kan JTU og/eller
DTU evt. hjælpe med noget?
8) Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde.
Det kunne være en ide at lægge invitationer til turneringer ind på hjemmesiden
Medlemmernes erhverv kunne være en god ide for klubben at kende - der er kræfter i klubben, der
ikke udnyttes...
Lausten sponsorer vin til klubfesten�
Næste møde tirsdag den 9/8 2016 kl. 17

