Referat af bestyrelsesmøde i VLTF 22.05.2017
Deltagere: Lone Chröis, Kristian Dahl, Martin Chröis, Flemming Pedersen.
Fraværende: Anette Frederiksen, René Kristensen, Peter Laustsen, Casper Stougaard, Henrik
Zacho.
Referent: Martin, Flemming

Agenda

1. Klubtøj:
Kristian præsenterede klubtøjet, som er blevet udvalgt af Peter og Kristian ved IN-Sport.
Anbefalingen fra bestyrelsen er, at alle holdspillerne skal have klubdragt - evt. med en mindre
brugerbetaling.
Bestyrelsen besluttede enstemmigt at damer/piger får en hvid T-shirt med en praktisk mørk
nederdel. Mænd/drenge får en hvid T-shirt og mørke shorts.
Kristian vender med Peter omkring sponsor-tryk.
Endvidere har IN-Sport tilbudt en fremvisning af butikkens tøj, udstyr mm. Ydermere vil en ven af
In-sports ejer, tilbyde de voksne en gratis øl-smagning. Fremvisningen m. ølsmagningen påtænkes
at skulle være en fredag ifm. eller efter juniortræning evt. med en grillpølse. Peter og
Aktivitetsudvalget finder dato sammen med IN-Sport. Et forslag til en dato kan være fredag d. 9/6
kl. 16.30. Peter undersøger om denne dato passer IN-sport.
2. Vækstaftalen
Følgende mål og aktiviteter meldes ud til DTF, Lars Elkjær:
De formelle krav er: Tennissportens dag, Voksenintro - begge dele opfylder vi allerede.
Foreningens vækstmål:
10 ekstra medlemmer netto pr. år de næste tre år.
Hvilke væksttiltage vi vil gøre:
1. Voksenintro forår og efterår
2. Mentor-ordning ifm. voksenintro
3. Tennis-For-Alle-Arrangement ca. hver måned i sommerperioden, hvor medlemmer kan invitere
”gæster” med.
4. Specielt ét-årigt husstandsmedlemstilbud gældende for nye medlemmer/husstande
5. Makkerbørs og sammenrystningsturnering ifm. dette
6. Firmaarrangement ifm. vores sponsorer
7. Arrangementer bilver ”Boostet” på Facebook.
8. Hjemmesiden bliver konstant opdateret med nyheder, resultater og events.
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3. Evt.
3.1 Fremadrettet skal formanden sørge for at der bliver udsendt en agenda for kommende
bestyrelsesmøde, senest en uge før mødet.
3.2 Grundet det store mandefald ved dagens bestyrelsesmøde, opfordres til at alle skriftlig en uge
før mødet, giver besked om fremmøde.
3.4 Indbakken i VLTF´s mailboks viser sig at være uoverskuelig og der er en del mails som ikke
bliver besvaret af de rette personer. Derfor blev det foreslået at dele mailboksen op i undermapper
som afsejler organisationen med de forskellige udvalg i VLTF, hvor så en udvalgt person evt.
formanden, fordeler posten.
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