Referat af bestyrelsesmøde i VLTF 18.06.2018
Deltagere: Trine Høst Hansen, Flemming Pedersen, René Kristensen, Henrik Zacho, Anette
Frederiksen, Peter Laustsen.
Fraværende: Kristian Dahl
Referent: Flemming
Mødested: VLTF Klubhus, Liseborgvej 37, 8800 Viborg

Agenda
1.Kommentar til sidste referat.
Dato for ”Tennis for alle arrangement” er søndag d. 17.6, 12/8 samt 2/9. Grundet klubturneringen
er det planlagte ”Tennis for alle arrangement” søndag d. 2/9 flyttet til søndag d.9/9.
Klubmesterskaberne starter i weekenden 1-2/9. Trine laver en invitation som Flemming uploader
på hjemmesiden samt sender invitationen ud til alle medlemmerne. Klaus sammensætter de
forskellige hold i samarbejde med Trine. Henrik er ansvarlig for afviklingen klubmesterskaberne
samt står for indkøb af præmier.
Klubfesten afholdes lørdag d.15/9. René er ansvarlig for afviklingen af dette arrangement.
Voksenintro starter igen tirsdag d.14. august. Henrik er ansvarlig for afviklingen samt laver
invitation til Voksenintro.

2. Nyt vedr. Liseborg-projekt
Henrik fortalte kort om de ændringer som Erik arkitekterne har lavet ifbm. ombygning af hele
Liseborg centeret. Budget på ca. 30 millioner.
Henrik fremsender yderligere information til bestyrelsen.

3. Henvendelse vedr. klubsamarbejde med Viborg Squash klub
Henrik fortale at Squashklubben vil foreslå et samarbejde, hvor klubbernes medlemmer kan spille
for halv pris i klubberne. Bestyrelsen har godkendt forslaget og vil lade det have en prøveperiode i
vintersæsonen 2018/2019. Efterfølgende laver VLTF en evaluering projektet.
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4. Opfølgning på klubhusets ombygning
Ombygning kan tidligst påbegyndes ultimo 2019, når budgettet er godkendt af byrådet til efteråret
2018.

5. Kort nyt fra udvalgene
Det går godt i de forskellige udvalg.
Peter har skaffet en banner som skal bruges ifbm. en aktivitet som Anette driver, der foregår ved
søen i Snapsting perioden (på torsdag).
Medlemmer ad bestyrelsen skal til næste gang komme med et forslag til hvilke udvalg man ønsker
at være medlem af. Udvalgene kan ses på hjemmesiden, under ”Bestyrelsen”.

6. Inde-tennis – principper for fordeling af tider.
Der blev diskuteret flere modeller for en evt. ændring af fordeling af timerne i hallen. Der arbejdes
videre på at de eksisterende tider bevares. Flemming undersøger hvor stor en bookningsprocent
der har været i hallen i vintersæson 2017/2018 fredag, lørdag og søndag. Hvis denne
undersøgelse viser at der har været en lav bookingprocent, skal det overvejes om priserne disse
dage skal nedsættes i håb om at nogen ”frivilligt” vil afgive tider i hverdagene. Annette og Henrik
driver dette projekt.

7. Evt.
Næste bestyrelsesmøde er onsdag d.8/8-2018 kl 18:00. Mødes afholdes i klubhuset. Henrik fikser
Pizza.
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