Referat af bestyrelsesmøde i VLTF 07.02.2018
Deltagere: Martin Chröis, Flemming Pedersen, Lone Chröis, Kristian Dahl, René Kristensen,
Henrik Zacho, Anette Frederiksen, Peter Laustsen, Casper Stougaard.
Fraværende: Ingen
Referent: Martin
Mødested: Lokale B, Liseborgvej 37, 8800 Viborg

Agenda
1: Godkendelse af referat fra sidste møde
Ingen kommentarer
2: Status på 2017
Hvilke mål satte vi os - og hvad opnåede vi - skriv til Henrik
 Medlemstallet er steget 4-6 personer - det er lykkes at bremse tilbagegangen.
 Makkerbørs gået godt
 Øl- og sodavandssalget er gået godt - givet mere socialt samvær
 U16 pigerne vandt jysk mesterskab inde - både 1. og 2. plads
 U16 pigerne vandt jysk mesterskab ude for hold, region
 Der arbejdes fortsat på at få en ekstra indendørshal
 Herrernes succes
 Voksenintro: Status - antal skal forbedres + mentorordningen skal forbedres
3: Gennemgang af økonomi
 Gennemgået - overskud på DKK 28.000 - se Regnskab og Budget
 Brugte bolde fra turneringer skal returneres til Anette - de skal bruges til træning fra Junior til
Super seniorer
4: Status på træning, brug af hal og turnering
 Turnering: 1. holdet - ligger nr. 2 ; 2. holdet ligger midt i tabellen.
 Træning: Minitennis - der er fyldt godt op - ca. 20 unger. Vi prøver at lave
fastholdelsessamtaler ift. udendørs.
 Træning: U16 piger holdturnering - har tabt første holdkamp, men er ved godt mod.
 Hallen er booket nærmest helt
5: Status på byggeprojekt
 Er pt. over oprindelig budget - men må evt. justeres
 Skal tilstræbes at lave inden 1. maj 2018
6: Klargøring til generalforsamling - herunder opdateret status på folk der ikke genopstiller og
forslag til nye kandidater
 Der går tre ud og der er tre på valg.
 Indkaldelse skal ud med dagsorden senest 19. februar 2018.
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Mad til generalforsamlingen - smørrebrød bestilles ved Menu i Markedet - 2 stk/person Flemming bestiller.
Anette overvejer rollen som fuldt bestyrelsesmedlem.
Der skal gøres forarbejde med at få delt budskabet ud om nye medlemmer til bestyrelsen.

7: Præsentation af aftale med Super Senior
 Reglerne for at være med til formiddagstennis skal præciseres og skal lægges på
hjemmesiden
 Henrik retter oplæg til
 Der overvejes en budgetordning for denne gruppe
8: Nyt fra udvalgene
 Er berørt ovenstående.
9: Evt.
 Henrik har talt med Morten Erfurth fra Idrætsrådet - Der arbejdes på at etablere et
samarbejde med andre ketchersportsklubber - VLTF takker ja til invitationen fra Idrætsrådet.
 VLTF melder sig til tennissportens dag - René gør dette.
 Henrik skriver til den 17 årige ikke alderssvarende vedr. træningstilbud.
 Henrik svarer Squash-klubben vedr. evt. samarbejde.
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