Referat af bestyrelsesmøde i VLTF 27.09.2017
Deltagere: Anette Frederiksen, René Kristensen, Peter Laustsen, Casper Stougaard, Henrik
Zacho, Kristian Dahl, Flemming Pedersen.
Fraværende: Martin Chröis, Lone Chröis
Referent: Flemming
Mødested: Liseborg centeret
Agenda
0: Kommentar til sidste referatet?
 Der var ingen kommentar til sidste mødereferat, da ingen havde læst det .
1: Opsamling på klubturnering og klubfest
 God klubturnering med fint vejr god afvikling. Næste år bør der være mere styr på
udlevering og indsamling boldene.
 Generel tilfredshed med festen. Klubfesten blev afholdt med ca. 3300kr under budget.
2: Økonomisk status
 Kristian gennemgik saldobalancen for 2017. Det ser ud til at der bliver lavet et lille
overskud.
3: Status på indetennis - skal vi have et "åbent tennis-tilbud" til medlemmer? - kan vi bruge ledige
tider i hallen til gavn for medlemmer som ikke er i en gruppe?
 Flemming laver et oplæg til hvordan vi kan lave makkerbørs indendørs.
4: Holdturnering inde og 2018 jf. mail fra Nissen
 Der er pt. tilmeldt to herrehold. Det er endnu uklart om det bliver et juniorhold eller
damehold som tilmeldes. Peter tilmelder.
5: udviklingsopgaver for vinteren - sponsorater.
 Henrik foreslår at der skal laves yderligere tiltag i forhold til at der laves sponsoraftaler med
virksomheder.
- klubhus ansøgning til forbedringer.
 Henrik havde møde med en person fra Viborg kommune, i forhold til renovering og
forbedring af klubhuset. Henrik arbejder på sagen, for at finde ud af hvad der er af
muligheder. Henrik og Peter tager kontakt til Morten Erfurth fra viborg Idretsråd.
- samarbejde med Overlund? /Squash-klubben?
 Henrik og Flemming tager kontakt.
6: status på vækstaftale - har vi listen over de indgåede aftaler?
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Vi holder møde med Lars d. 15. nov. kl.19:00- 20:30. Der skal på det kommende
bestyrelsesmøde, laves en status på vækstaftalen, hvis Martin ikke allerede har lavet den.
Flemming tager kontakt til Martin, for at få en status.

7: planlægning af kommende bestyrelsesmøder
 Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 7/11 på Liseborg kl 19:00. Anette kommer ikke, da
hun skal på ferie.
8: Status Superseniorer
 Henrik gav en kort briefing omkring mødet med Peter fra Superseniorerne. Henrik laver et
notat, i forhold til hvad bestyrelsen laver med superseniorer.
9: Julefrokost - planlægning
 Peter tilbyder at holde julefrokosten med efterfølgende bestyrelsesmøde tirsdag d.12/12 kl.
17:30. Peter griller juleand. Lone skal have tilbuddet om at lave risalamande og
mandelgave .
10: Evt.
 Der skal arrangeres 2 x minitennis. Kristian vil arrangere og tager kontakt til Jørn for at
finde datoer hvor hallen er fri.
 Ved kommende bestyrelsesmøde, skal der laves en plan, for hvad der skal renoveres til
den kommende udendørssæson.
 Peter foreslår at der holdes en overnatningsaften for juniorer. Peter arrangerer denne
event.
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