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

1) Opfølgning på sidste møde.
Godkendt.
2) Regnskab og budget 2016 - Foreløbigt budget og regnskab er vedhæftet. Vi skal gerne have
budgettet til at gå i nul, så I må gerne tænke over, hvor vi kan finde de 6200 kr., der mangler.
Budgettet er justeret og går i 0 - godkendt.
Mht. nyt redskabsskur og tagterrasse blev det besluttet ikke at sætte det på budgettet. Der skal
nedsættes et udvalg, der kan komme med 2-3 forslag, samt finansieringsforslag.
Formiddagstennis (seniorer): Det er enstemmigt vedtaget, at indendørsprisen skal øges fra kr. 400
til kr. 600 fra og med efterår 2016.
3) Seniorudvalget - Status, holdturnering 2016, nye tiltag?
Divisionsholdet ligger til oprykning,
Holdturneringsholdene: Her er tilmeldingen i marts.
Evt. ny træner: Martin tager kontakt til Lars Elkjær.
René og Anette ser på arrangering af minitennisturnering for voksne d. 21/2-16.
4) Juniorudvalget - Status, holdturnering 2016, nye tiltag?
Der skal fortsat arbejdes med bedre struktur på minitennis. Martin taler med trænerne.
Vi har fået tildelt d. 27/3-16, hvor vi kan holde minitennisturnering for juniorer. Aktion: Peter.
Opstart udendørs d. 6. maj kl. 16-18.
Cathrine begynder som træner om mandagen i stedet for Annemette.
Caroline og Louise skal på KT1 i Aars d. 30.-31. januar 2016.
Cathrine skal evt. på KT2 i Randers 9.-10. april.
5) Hjemmeside og Facebook - Status, nye tiltag?
God løsning på hjemmesiden- Booking sker fortsat som tidligere.
Peter undersøger om vi må bruge billeder fra Viborg Stifts fotoserie.
6) Hal - Indlæg fra Martin om ny hal.
Præsentation blev fremvist med prisoverslag:
6.1) Hard Court:
På placeringen ved den eksisterende indendørs hal kan der bygges til/nyt og etableres to nye hard
court baner:
Pris for to-baners hal
Ca. kr. 3,0 mio.
Anlæg af to baner
Ca. kr. 0,5 mio.
Pris i alt (uden nedrivning af gl. hal) Ca. kr. 3,5 mio.
6.2) Grus baner:
På placering ved udendørsbaner 6 og 7 kunne der etableres en oppustelig dome. Herved
bibeholdes grusbanerne og anlæg til nye baner undgås:
Pris for dome
Ca. kr. 1,5 mio.
Pris for anlæg
Ca. kr. 0,5 mio.
Pris i alt
Ca. kr. 2,0 mio.
Martin arrangerer sammen med Klaus og Tom, at Torben Madsen kommer op og ser vores
faciliteter i uge 3.

7) Generalforsamling 2016 - Som vi besluttede sidst afholder vi generalforsamling mandag d. 7.
marts kl. 19 - Anne vil gerne træde ud som bestyrelsesmedlem, men gerne fortsætte som
suppleant. Er der en af suppleanter, der vil overtage hendes plads? Øvrige detaljer om
generalforsamlingen aftales.
René vil gerne overtage Annes bestyrelsesmedlemsplads.
8) Eventuelt

Referent: Martin Chröis

