Referat af bestyrelsesmøde i VLTF 07.11.2017
Deltagere: René Kristensen, Martin Chröis, Lone Chröis, Casper Stougaard, Henrik Zacho, Kristian
Dahl, Flemming Pedersen.
Fraværende: Anette Frederiksen, Peter Laustsen
Referent: Flemming
Mødested: Balslev
Agenda
0: Kommentar til sidste referatet?
 Der var ingen kommentar til sidste mødereferat, da ingen havde læst det .
1: Status på træning (inkl. minitennis) og holdkamp (inkl. junior-hold?)
 Der har været een gang minitennis træning hvor der deltog 15-20 personer og næste gang
er d. 17. nov.
 Der er ingen juniorer tilmeldt holdkamp i år.
 Der er kun én til to der spiller på motionsholdet torsdag aften ud over Caroline Chröis.
2: Status på indendørssæsonen (hallen, spilleres tilfredshed med tildelte tider etc.)
 Der er generelt positiv tilbagemelding for tidsfordelingen i år. Der er ganske få der har fået
rykket deres tid om torsdagen til fordel for træning med Jan, som er utilfredse, hvilket er
forståeligt.
3: Status på bestyrelsesåret 2018-2019 - hvem fortsætter, hvem går ud?
 Lone, Casper ønsker ikke at genopstille ved kommende generalforsamling. Bestyrelsen
ønsker at opfordre superseniorer til en post i bestyrelsen 2018/2019.
4: Møde med idrætsrådet
 Henrik har haft møde med Morten Erfurth fra idrætsrådet. Hensigten var at finde ud af, hvor
han så tennissporten i fremtiden, og hvad der var af pengepuljer til renovering. Det er
muligt at få et straks-tilbud på 20.000,00kr hvis vi selv betaler 27% af denne sum.
 Peter og Flemming undersøger mulighederne.
 Henrik vil ikke afvise at han stiller op til valg i idrætsrådet.
5: Wannasport og Fitdeal
 Fitdeal er en dårlig forretning, da der er rigtig meget arbejde i det, svært at finde
instruktører mv.
 Wannasport er godt og kører fint uden problemer.
6: Økonomisk status
 Listen med gratister blev gennemgået og fundet passende niveau.
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Alle spillere har betalt for indendørs tennis.
Der er nu oprettet mobile pay i klubben. Nummeret er 32243 og det koster klubben 0,75kr
for hver overførsel, så derfor er det måske ikke den optimale betalingsform til betaling af
drikkevare.
Skattefrigodtgørelse diskuteres næste år.

7: Status fra udvalgene
 Makkerbørsen køre videre i vinterperioden og der pt. 24 medlemmer.
 Sponsor udvalget. Vi skal undersøge ud fra medlemslisten om der er mulighed for udvide
sponsor listen.
 Der er i dage sponsoraftaler for i alt 23.000kr. Peter skal lave et oplæg til nogle sponsor
pakker.
8: Fremtidige bestyrelsesmøder
 12. december kl. 17:30 er der Julefrokost med efterfølgende bestyrelsesmøde. Som
tidligere aftalt laver Peter en Grill and og Lone har lovet at lave risalamande, kirsebærsovs
og medbringer en lille mandelgave.
 7. februar 2018 kl. 17:30 er der bestyrelsesmøde i Liseborg centeret. Lone booker lokale
samt bestille mad.
 6. marts 2018 er der generalforsamling kl. 19:00 i Liseborg. Lone booker lokale samt
bestille mad.
9: Status Vækstaftale
 Martin fremsender liste på vækstaftale inden på mødet i næste uge med Lars.
10: Status møde med Squash-klubben og med Overlund Tennis
 Morten Erfurth inviter alle ketcher sportsklubber til et møde, for at drøfte en repræsentant
Idrætsrådet.
11: Status superseniorer
 Kristian finder 48 turneringsbolde og stiller dem i skabet under computeren til
superseniorerne.
 Henrik laver et notat der beskriver hvad bestyrelsen har lovet superseniorerne.
12: Ansøgning om forbedringer klubhus + emner til evt. arbejdsdag
 Henrik foreslår at der laves en liste, over hvilke opgaver der skal laves.
 Henrik kontakter Uffe vedr. nedtagning af bannere på banerne.
13: Status sponsorater
 Da Peter ikke er til stede, udsættes dette punkt til kommende bestyrelsesmøde.
14: Evt.
 Udskiftning af dørlåsen til redskabsrummet er udskudt til at renoveringsplanen er klar.
 Flemming tager kontakt til Peter, så de sammen kan udarbejde en renoveringsplan for
klubhuset.
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