Referat af bestyrelsesmøde i VLTF 12.12.2017
Deltagere: René Kristensen, Martin Chröis, Lone Chröis, Henrik Zacho, Kristian Dahl, Anette
Frederiksen, Peter Laustsen, Flemming Pedersen.
Fraværende: Casper Stougaard
Referent: Martin
Mødested: Peter
Agenda
0: Kommentar til sidste referatet?
 Der var ingen kommentar til sidste mødereferat.
1: Status økonomi
Kristian Dahl præsenterede økonomien.
Indendørs ca. status quo med sidste år (opgøres 31/12-17).
Overskud bliver DKK 5.000-20.000 afhængig af timesalg her til slut.
Skattefri godtgørelse:
 Godtgørelse for 2017 godkendt.
 Godtgørelse for 2018 bestemmes efter næste konstituering.
Budgettet for 2018 lægges ved næste bestyrelsesmøde.
2: Nyt fra udvalgene
Ungdomsudvalg: U16 Piger vandt JM for hold - Lone melder dem til "Unge sportsmestre".
Spillerudvalg:
 Minitennis d. 17/12 - 10 tilmeldinger - afholdes alligevel.
 Damer holdturnering serie 1: Caroline A. Chröis holder pause og erstattes af Patricia.
 Torsdagstræningen med Jan H. Pedersen holder fri torsdag d. 28/12-17.
Sponsorudvalg: Intet nyt.
Makkerbørsen: 13 aktive indendørsspillere og der 2x4 der spiller 2x1,5 time hver lørdag.
3: Status Vækstaftale
Statusmøde afholdt med Lars Elkjær fra DTF vedr. vækstaftalen. Status notat på vækstaftalen og
referat af statusmødet ligger i Dropboksen i mappen ”Vækstaftalen 2017”.
4: Status byggeprojekt
Forslag om udbygning af klubhus redskabsrum er forhåndsgodkendt. Afhængig af tilskud fra
kommunen ombygges først rekvisitrummet og derefter nordvendt redskabsskur.
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5: Eventuelt
 Henrik laver notat til næste bestyrelsesmøde vedr., hvad der er lovet superseniorerne.
 Casper, Martin, Lone ønsker at forlader bestyrelsen.
 Vi skal have en plan for hvem der kunne have lyst til at sidde i den kommende bestyrelse.
 Flemming, René, Kristian, Anette er på valg ved kommende generalforsamling.
 Næste møde d. 7/2 kl. 17.30 Liseborg Centeret - Lone booker lokale og bestiller mad.
Peter serverede to velsmagende ænder fra grillen og Lone havde lavet en lækker risalamande.
Med lidt snyd (tror jeg), men velfortjent vandt Lone selv mandelgaven, surprise :-)
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