Deltagere: Peter Laustsen, Anne Krogh Lyngberg-Andersen, Anette Frederiksen, Klaus Bagge, Flemming
Pedersen, Kristian Dahl, René Kristensen, Tom Andersen, Martin Chröis.

1) Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde.
Godkendt.
2) Regnskab 2015 og budget 2016 - Vedhæftet. I må gerne tænke på, om der er noget, I
mener, vi bør bruge færre/flere penge på næste år.
 Regnskabet blev gennemgået af Kristian.
 Der er nedgang på junior-siden,
 Der er svag stigning på senior-siden,
 Indendørs er faldet lidt pga. mindre løse tider.
 Sponsor-indtægter er steget og er over budget.
 Lønningerne er faldet.
 Øvrige omkostninger - IT-omkostninger er markant højere.
3) Hjemmeside og Facebook - hvad er status?
Hjemmesiden:
 Hjemmesiden bibeholdes på www.vltf.dk, men booking sker på
vltf.memberlink.dk (linkes til via Booking-knap på www.vltf.dk).
 Der er aftalt mindre justering på hjemmesiden.
 Denne løsning vurderes løbende.
 Hvis man ønsker at lægge ting på hjemmesiden kontaktes Flemming Pedersen
med et oplæg (overskrift, tekst og billeder).
 Peter undersøger om vi må bruge billeder fra Viborg Stifts fotoserie.
Facebook:
Der blev diskuteret, hvilke rettigheder klubbens medlemmer skal have på vores
Facebook-side:
 Anne, Flemming, René, Kristian er administratorer.
 Udvalgte medlemmer bliver redaktører (kan poste ting til Facebook-siden).
4) Ungdomsudvalget - Hvad er status?
 Minitennis turnering - vi har kontrakt på 80 timer i hallen, og har ekstra 20 timer
til gode. Vi har forespurgt Hal Jørn om, hvornår det kan lade sig gøre, og har
intet hørt. Vi prøver at gå efter en minitennis-turnering i marts.
 Der skal mere struktur på minitennis. Annemette har lavet et oplæg. Det tilrettes
af Martin og kommunikeres ud til trænerne.
 Peter indkalder til trænermøde snarest.
 Erstatning for Jan H. blev diskuteret. Tages op på trænermøde.
5) Seniorudvalget - Hvad er status? Vi har et problem, vi lige skal have taget stilling til. Vi
har jo den ordning, at holdspillere kan booke gratis timer, hvis man booker tidligst dagen

før, men desværre bliver det brugt i lidt for høj grad af nogen. Så vi må nok have lagt nogle
begrænsninger ind.
 Reglerne for turneringsspillere er blevet aftalt til følgende:
 Der må max bookes 2 x 1,5 timer om ugen - må tidligst bookes dagen før.
 Al brug af boldmaskinen koster 50 kr pr time.
 Viborg afholder Regionsmøde d. 17/3. Nærmere tilgår.
 DTF deltagelse blev diskuteret - er for herrer, damer og mix.
 Til sommer skal der tilstræbes tilmelding af tre hold til holdturnering.
6) Sponsorudvalget - Hvad er status.
 Diverse sponsor-emner blev drøftet.
 Plan for sommersæsonen - forventer flere nye sponsorater.
7
) Generalforsamling - Hvornår skal den lægges (senest d. 15 marts)?
 Mandag d. 7/3-15 kl. 19-21.
8) Skattefri godtgørelse for bestyrelsesmedlemmer - Fastlæggelse.
 Beløbene er blevet justeret.
9) Eventuelt, herunder dato for næste møde.


Pointtavlen (-kugler) skal på plads indendørs. Aktion Klaus og Tom.

Mvh
Martin A. Chröis

