Referat af bestyrelsesmøde i VLTF 16.08.2017
Deltagere: Martin Chröis, Flemming Pedersen, Lone Chröis, Anette Frederiksen, René Kristensen,
Peter Laustsen, Casper Stougaard, Henrik Zacho.
Fraværende: Kristian Dahl
Referent: Martin

Agenda
Der var ingen kommentar til referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
1:Opsamling på arbejdet omkring indesæsonen. Vi har besluttet at vente et år med at
implementere de ændringer, der blev besluttet på sidste møde. Der venter dog et arbejde med at
få sæsonen op at køre efter de gamle principper. Jeg har møde med Christian Nissen på torsdag
og bliver her sat ind i sagerne.
- Mht. det nye setup fra næste år, skal det skal meldes ud nu, og evt. løbende i løbet af det næste
år, så det huskes af spillerne. Det bliver spillerudvalget, der varetager opgaven.
- Mht. denne vinters tidsfordeling skal spillerudvalget iværksætte mailudsendelse indenfor de
næste to uger.
2: Trænersituation efter Kristian har fået nyt job. Vi arbejder med at finde en løsning for resten af
sæsonen - og vender status på mødet.
- Især på fredagsjuniorholdet bliver det et problem, at der mangler to trænere (Kristian og Lukas).
En løsning kunne være, at forældrene kunne være assistenter. Spillerudvalget finder en løsning
indtil 1. oktober.
- JTU har meldt ud, at der er en rumæner, som ønsker en tilknytning til VLTF - Martin initierer.
- Voksenintro starter tirsdag d. 29/8 kl. 18.00 og de efterfølgende tre tirsdage. Martin og Henrik er
trænere. Casper reklamerer på Facebook og Flemming lægger det på hjemmesiden. Martins mobil
61 793 793.
3: Status på klubbens fremtidige samarbejde med og omkring superseniorerne.
- Omkostningsstrukturen for VLTF herunder omkostningerne for superseniorerne blev drøftet - det
tages op på senere møde. Henrik tager omkostningerne for superseniorordningen op med Peter
Bisgaard.
4: Opfølgning fra udvalgene - herunder opsamling på aktiviteter siden sidst - træning, sociale
aktiviteter og turnering og planlægning af sommerfest og klubmesterskab.
- B-holdet ved Jan H. skal så vidt muligt øges i antal spillere - Jacob og Christian får mail fra Martin
vedr. pris for resten af sæsonen - 300 kr.
- Bolde fra turneringskampe skal indsamles og bruges til træning. De skal i kurvene i
redskabsrummet efter kampene.
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- Låsen til redskabsrummet skal udskiftes - sponsorudvalget står for dette.
- Henrik har talt med Morten Erfurt bl.a. om potentielt samarbejde mellem klubberne - Overlund,
squash mm. Der er opbakning i bestyrelsen til, at udviklingsudvalget tager kontakt til andre
klubber.
- Indendørstennis: Henrik sender mail ud til alle spillere. Spillerne skal melde tilbage til Anettes
email liseborg25@gmail.com. Anette og Lone laver opfølgningen med Henriks hjælp.
- Kristian Dahl vil gerne have, at klubben går over til E-conomic - pris DKK 100,- pr. måned. Det er
der opbakning til i bestyrelsen.
- Klubben skal kunne anvende mobile pay - dette godkendes af bestyrelsen ved underskrift.
- Lone inddriver pokalerne til klubmesterskabet.
5: Drøftelse af salg af drikkevarer - hvad gør vi fremadrettet.
- Der købes ind til holdturneringerne separat - overskud af drikkevarer sættes i skabet. Flemming
administrerer ordningen.
6: Mailhåndtering.
- Henrik og Flemming koordinerer. Alle svarer på relevante mails.
7: Opfølgning på vækstaftalen.
- Vi gør det, vi har aftalt - efterårets voksenintro sker ifm. motionisttræningen.
- Flemming tager punkterne i vækstaftalen med i agendaen på næste bestyrelsesmøde.
8: Betaling for træning med Jan - diverse principper.
- Se pkt. 4.
9: Håndtering af "gratister".
- Der er skærpet fokus på relevante personer.
Evt.
- Klubtøj - tilhørsforhold aftales for næste år.
- Klubtøjet skal kun anvendes ifm. tennis - Peter skriver det ud.
- In-Sport arrangement - genoptages ikke i år - vi prøver til foråret.
- Efterskole forespørgsel - vil gerne spille fast hver fredag formiddag. Beslutningen er, at der pt
ikke er ressourcer. Det kunne evt. være en opgave for kommunen.
- JTU fælles junior arrangement - Martin taler med JTU.
Næste møde onsdag d. 27/9 kl.19-21.
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