Referat af bestyrelsesmøde i VLTF 14.06.2017
Deltagere: Lone Chröis, Kristian Dahl, Henrik Zacho, René Kristensen
Fraværende: Martin, Anette, Flemming
Referent: Henrik

Agenda
1: Status på sæsonstarten udendørs
På mødet blev der givet en kort tilbagemelding fra de forskellige klubaktiviteter.
I forhold til turnerningstennis så er alle holdene kommet godt i gang og meldingen fra de forskellige
hold går på at alt fungerer som det skal. De sportslige resultater er henover en bred kamp
tilfredsstillende.
I forhold til træning, så kunne vi godt bruge flere spillere om torsdagen til træning med Jan.
Ungdomstennis går ok - det er stort set den samme flok som sidste år, hvilket i sig selv er positivt,
men der kunne godt være flere nye spillere.
Voksen-intro har været en succes. Ikke så mange spillere, men flere der har valgt at melde sig ind
efterfølgende.
I forhold til de sociale tiltag, som har været en prioriteret indsats fra bestyrelsen, er der stor
tilfredshed i forhold til Tennis-for-alle-arrangementerne, hvor der har været en rigtig fin deltagelse
(ca. 16-20) og en rigtig god stemning. Makker-børsen er kommet godt fra start, og der meldes om
nogle gode arrangementer her. Læringen er, at vi skal gøre noget aktivt for at få arrangementerne
til at blive gode og for at få folk til at møde op.
2: Status på Klubtøj.
Peter og Kristian har lavet et rigtig godt stykke arbejde i forhold til klub-tøj, som er bestilt. Der
bestilles tøj til turneringsspillere og der arbejdes på at finde tøj (t-shirt) til trænerne, så de kan være
synlige på anlægget til træning. Der arbejdes på at medlemmer kan købe det fine sæt fra Head,
som leveres fra IN-sport. Husk at man får rabat her som medlem af VLTF.
Fredag d. 29.6 arrangerer vi i samarbejde med IN-sport et arrangement, hvor man kan købe
tennisudstyr til fordelagtige priser. Vi håber på stor tilslutning til dette hyggelige arrangement.
3: Status på Vækstaftale.
Klubbens vækstmål er sendt ind til JTU og vi er godt igang med at implementere nogle af de
anbefalede aktiviteter i forhold til at få flere medlemmer.
4: Sommerfest og klubmesterskaber
Sommerfesten søges afholdt på anlægget/cafeteriet ved Liseborg og datoen er fastsat til lørdag d.
16. september. Der kommer mere ud snarest. Klubmesterskaberne afvikles i de første weekender
af september.
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Evt:
Bestyrelsen drøftede den nye indesæson og der var bred enighed om at prøve en anden tilgang til
fordeling af haltider. Det er bestyrelsens opfattelse, at alle bør have lige adgang til tennishallen, og
det bør ikke være muligt at have hævd over tider, som man har haft historisk set. Vi er af den
opfattelse, at vi mister medlemmer på den konto og det underbygger bare beslutningen om at vi
bør gøre det på en ny måde. Bestyrelsen udarbejder nye principper for hallen til den kommende
vintersæson.
Det har længe været et ønske, at vi kunne råde over to haller til indetennis. Den hal vi har, er slidt,
og vi er af den opfattelse, at to haller vil kunne dække ønsket om at spille indetennis. Der afsøges
muligheder om støtte hos kommunen og ellers arbejdes der videre på ideer og skitser til en
haludvidelse.
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