Referat af Generalforsamlingen i VLTF 06.03.2018
Deltagere: 21 medlemmer
Fraværende: 3 medlemmer
Referent: Martin
Mødested: Konferencelokalet i Sundhedshuset, Toldboden 3, 8800 Viborg.
Agenda
1. Valg af dirigent.
a. Ole Krabbe er valgt enstemmigt.
2. Bestyrelsens beretning
a. Godt år i klubben
i. Klubben blev 130 år. Vi skal se fremad, så vi også i fremtiden har en god klub.
ii. Vi har arbejdet på at få flere medlemmer – bl.a. børn og børnefamilier.
iii. Sorte tal er blevet prioriteret i regnskabet.
iv. Det sociale liv er blevet styrket og prioriteret.
v. Vi arbejder sammen med JTU om en vækstaftale bl.a. med oprettelse af en
makkerbørs.
vi. Medlemsstigning på 3% (6 personer), hvilket er tilfredsstillende ift. at der var stor
medlemsflugt ved sæsonstart 2017 samt at ketchesporten på landsplan er ramt af
medlemsflugt.
vii. Godt år for diverse hold:
1. 1. holdet blev nr. 3
2. 2. holdet rykkede op.
3. 3. holdet rykkede ikke ned og sluttede ikke sidst 
4. Ungdommen: U16 Piger blev jyske mester for hold og U14 klarede sig også
godt.
viii. Der arbejdes på en ekstra indendørshal.
ix. I 2018 vil vi fortsat jagte nye medlemmer.
x. Forbedring af klubhuset er undervejs.
b. Udfordringer:
i. Tennisklubben vil ikke blive stillet dårligere endnu af kommunen.
ii. Til næste vinter vil haltiderne taget op.
iii. Vi har taget kontakt til squashklubben.
c. Indlæg:
i. Hallens underlag er ved at være klar til udskiftning – kommunens princip er, at
klubben selv skal betale ½-delen – i 2008 var det ca. kr. 75.000.
ii. Luften er ikke optimal ift. støv.
iii. Lyset og varmen er blevet rigtig god.
iv. Taget er utæt og kommunen arbejder på nyt tag.
v. Overfor kommunen er det vigtigt at slå på, at en ny dobbelthal er for alle spillere i
hele kommunen – VLTF har i den forbindelse taget kontakt til Overlund.
vi. VLTF har i flere år arbejdet på flere forskellige løsninger mhp. ekstra hal(ler), men
finansieringen vil naturligvis være en udfordring.
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3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
a. Regnskabet er blevet kontrolleret og er retvisende og giver ikke anledning til bemærkninger.
b. Kristian Dahl gennemgik regnskabet.
c. Resultatet er på ca. kr. 28.000 – en forbedring ift. sidste år på ca. 34.000.
d. Bemærkning:
i. Det kan lade sig gøre, at gå til anden bank (Andelskassen) og få positive renter.
4. Drøftelse af bestyrelsens budgetoplæg herunder kontingentfastsættelse.
a. Bemærkning:
i. Fornuftigt budget.
ii. Lejen er ikke betinget af vores budget.
iii. Der kunne være en mulighed for at hæve prisen for Wannasport – det kunne være
et incitament til brugerne til at melde sig ind.
5. Indkomne forslag. Bemærk at forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge
før generalforsamlingen.
a. Vedr. bane 8:
i. Banens egenskaber er ikke optimale ved koldt vejr. Der spørges til om der kan
gøres noget.
1. Underlaget med stenmel er ikke optimalt, da det ophober vand og ved frost
udvider sig – Bestyrelsen vil se på om der kan være et leverandøransvar
eller andet.
2. Banen kan fungere, hvis banen tromles inden brug.
b. Formiddagstennis (tidligere kaldt Superseniorer):
i. Bestyrelsen har arbejdet på et oplæg til gruppen:
1. Klubben vil stille et beløb til rådighed til indkøb af bolde – et budget –
gruppen tager tilbuddet til efterretning.
c. Wannasport brugere har ved enkelte lejligheder taget bolde fra skabet med nye bolde –
dette skal naturligvis indskærpes, at bolde ikke er til rådighed – Bestyrelsen tager kontakt til
Wannasport for at få det kommunikeret ifm. baneleje.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende medlemmer af den nuværende bestyrelse er enten på valg, eller ønsker at udtræde af
bestyrelsen:






Casper Stougaard (genopstiller ikke)
Martin Chröis (genopstiller ikke)
Flemming Pedersen (genopstiller)
René Kristensen (genopstiller)
Kristian Dahl (genopstiller)

Derudover skal der vælges én suppleant, da Lone Chröis ikke ønsker at genopstille.
Nuværende suppleant Anette Thorning Frederiksen, ønsker at opstille som fuldgyldigt medlem af
bestyrelsen. Hvis Anette bliver valgt, skal vælges yderligere én suppleant.
a. Flemming Pedersen, René Kristensen, Kristian Dahl, Anette Thorning Frederiksen er
enstemmigt blevet valgt til bestyrelsen, som fuldgyldigt medlem.
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b. Der skal findes eet fuldgyldigt medlem mere samt to suppleanter før bestyrelsen er
fuldtallig.
7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
Ole Krabbe og Flemming Hansen er genvalgt som revisorer. Henning Bruun-Schmidt
fortsætter ligeledes som revisor suppleant.
8. Eventuelt.
Uffe vil gerne have et oplæg til banepleje efter endt brug. Der er derfor opfordret til, at
medlemmer bliver bedre til at klargøre banerne efter brug – Bestyrelsen opfordres til at tage hånd om dette.
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