Referat af bestyrelsesmøde i VLTF 8.8.2018
Deltagere: Trine Høst Hansen, René Kristensen, Henrik Zacho, Anette Frederiksen, Kristian Dahl.
Fraværende: Flemming Pedersen, Peter Laustsen.
Referent: Henrik
Mødested: VLTF Klubhus, Liseborgvej 37, 8800 Viborg

1: Status på sommeren
Det har været en fin sommer på anlægget. Vejret har været fint og det har givet en masse
godt tennisspil.
2: Status fra udvalgene
Sommerfest
Sommerfesten afholdes i lokalerne på Liseborg lørdag d. 15.9. En lille gruppe (Trine, Rene
og Henrik) arbejder på planlægningen og regner med at sende en invitation ud medio
august. Gruppen er i dialog med forpagteren af cafeteriet omkring menu etc.
Klubturnering
Klaus Bagger har igen i år sagt ja til at arrangere årets traditionsrige klubmesterskaber.
Nærmere information følger, men turneringen vil blive afviklet i weekenderne 8..9. sept og
15. sept.
Tennis for alle
Arrangementet d. 12.8 blev aflyst på grund af regn. Det næste arrangement, hvor vi spiller
tennis med det sociale i højsædet, bliver d. 2.9 kl. 10.00
3: Nyt fra Liseborg-projektet
Projektet er på dagsordenen hos Kultur og Fritidsudvalget d. 14.8 - derefter indkaldes de
involverede parter til et møde, hvor der arbejdes videre med projektet ud fra udvalgets
beslutning. Det oprindelige møde d. 6.8 blev aflyst.
4: Vintertennis
på mødet blev de endelige principper for årets vintertennis lagt fast. Vi holder fast i det
gamle princip om at man, så vidt det er muligt, har mulighed for at beholde de tider, man
har haft året før. Bestyrelsen forbeholder sig retten til at fordele tiderne under hensyn til
den samlede udnyttelse af hallen, og med det formål at få så mange til at kunne spille
tennis gennem vinteren som muligt.
Hallen har været meget udlejet i den forrige sæson, og der har ikke været mange ledige
tider. I år prøver vi noget nyt, idet bestyrelsen har sat priserne meget ned på tider fredag
og lørdag.
Priserne for indetennis bliver således:
Mandag - torsdag 6.00 - 15.00 - 1600 kr.

Side 1 af 2

Mandag - torsdag 15.00 - 22.00 3200 kr
Mandag - torsdag 22.00 - 24.00 2500 kr.
Fredag hele dagen 1000 kr. pr time
Lørdag 6.00 - 18.00 1200 kr. pr time 18.00 - 24.00 800 kr. pr time
Søndag 6.00 - 10.00 og 20.00 - 24.00 2500 pr time og resten af dagen 3200 kr. pr time
De nye priser på tiderne fredag og lørdag er forbeholdt nye spillere, der ikke allerede har
en tid ELLER spillere der ønsker at bytte en anden tid til en tid fredag og lørdag.
Der sendes en mail ud til medlemmerne i forhold til tilmelding, ligesom der sendes besked
til øvrige klubber, der benytter tennishallen.
5: VLTF deltagelse ved arrangement for senioridræt på Sønæs i forbindelse med
Snapsting
VLTF havde en stand på årets arrangement for senioridræt. Formålet var at skaffe nye
medlemmer til vores formiddagsgruppe, og meldingen går på at der var fin interesse for
vores stand og vores sport. Flere har meldt sig til efterårets Voksenintro og vi håber at
kunne fastholde dem efterfølgende
6: Økonomi
Kristian gennemgik klubbens økonomi og konklusionen på dette var et positivt billede, der
bandt andet viser en stigning i kontingentbetaling sammenlignet med sidste år.
Næste møde i bestyrelsen er 10.9 kl. 18.00 i Klubhuset .
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