
Referat af bestyrelsesmøde  
Mandag d. 20 juni 2018 kl. 19.00  
I klubhuset. 
                                     
Aftenens vært: Eva 
 
Tilstede: Per, Willy, Søren, Sussi, Lisa og Lasse  
Afbud: Ulla  

 
 

1. Seneste referat godkendt 
 

2. Nyt fra formanden 
 

a. De gamle bolde er hentet. Vi håber der komme lidt flere hen over 
sommeren. De vil blive brugt til et udendørsspil, som er en blanding af 
kongespil og krocet 

b. Ulla har haft fat i DGI for at høre mere om mulighederne for et 
skolesamarbejde. DGI med træner til lidt over 200 kr. pr time samt alle 
nødvendige hjælpemidler. Vi skal lægge baner og værtskab til. Vi vil 
gerne være med men til foråret 2019, hvis de stadig er interesserede. 

c. Per har været på kursus i persondataloven. Med udgangspunkt i en 
skabelon fra DGI har han udfærdiget formuleringen af en 
persondatapolitik for Vig Tennisklub, som nu er tilgængelig via vores 
hjemmeside. Arbejdet med den videre implementering af 
persondataforordningen pågår.  

d. Postkassen er tømt:  der er intet nyt. 
e. Hjemmesiden er opdateret. Tips og tricks er uploadet og der er lagt et 

link ind til YouTube, så du kan se forskellige tennisøvelser. Der er blevet 
redigeret i regler for gæstespillere, som en entydige og tydelige. Der 
mangler kun lige et nr. til mobilepay - det er på vej. 

f. Ulla har fået en go-bedring gave fra tennisklubben.  
 

3. Nyt fra kasseren 
 

a. Økonomisk status er 56.511 kr. Der er pt betalt leje at Godik trailer til 
brug vend festivalen. Vi mangler stadig at betale vindfang ved lethallen 
samt hegnet rundt om. 

b. Gæstespillere, der har været og benyttet hallen i foråret, har meldt sig 
ind i klubben. 

c. Spillerbanken er næsten klar mangler lige lidt til rettelser. 
d. MobilePay er oppe og køre vi mangler kun at få de klistermærker med 

vores nr. på. 
 

4. Anlægget 
 

a. Etablering af vindfang, og udenoms areal. Arbejdet pågår og Per håber 
på at nå at blive færdig inden onsdag. Udsmykningen af hallen med 
siloetter kommer til at koste 5000 kr. og der vil komme til at være en 
mand og en kvinde der spiller til hinanden hen over Vig tennisklub navn. 

b. Pt. er der problemer med vandingsanlægget. Jens Ove er sat på sagen. 
c. Per snakker med Jens Ove om at flytte kontakten til toilettet. 



d. Eva har kontakt til Eva på kommunen om at få tennisklubbens navn på 
skiltet ved indkørslen ved Ravnsbjergvej. 

e. Vi mangler stadig at få lavet følgende: 
• Bundbrædder på bane 3. Vi spørger Jahn og Jørgen om det er 

noget de kan have mod på igen. 
• Taget ved bagterrassen skal bankes på plads. Det gør Lasse som 

samtidig lukker for et hul ned omkring soklen. 
• Tribunen er Søren i gang med.  
• Søren kører på genbrugspladsen.  
• Willy ringer og søger for at skraldecontainer bliver tømt. 
• Gyngestativ bliver sat op efter festivalen.  

 
5. Aktiviteter 

 
a. Status på aktiviteter: 

• Juniorer træning: Der kommer pt. 7 friske unge mennesker. 
Leo og Kasper har delt det op så Leo træner mandage og 
Kasper træner fredage. 

• Voksentræning: Der kommer 2 hver gang.  
• Arbejdsdagen:  Der var 3 der mødte op og gjorde en 

indsats. 
• Inspirationsdagen d. 9. juni var et hit. Men næste gang skal 

der måske spilles mere dobbelttennis og gerne mere 
træning. Tydeligere forventningsafstemning 

• Det blev besluttet at flytte den næste inspirationsdag til 
lørdag den 29/9 kl. 13.00 – 17.00 og afholde den i lethallen. 
Lasse laver en tydelig forventningsafstemning med 
instruktørerne, som formodentligt bliver de samme som 
sidst.  

• Handicapturneringen den 16. juni var en sjov og hyggelig 
dag. 
 

b. Klubturnering: Willy har skabelonerne til tilmeldingernesom vil 
blive sat op på tavlen efter festivalen  

 
6. Indkomne punkter 

 
 

7. Nyt fra festivalen 
  

a. Willy har søgt om bevillinger til festivalevent.  
b. Mobilepay er aktiveret.  
c. Der holdes informationsmøde om festivalafviklingen onsdag 27/6, hvor 

der vil blive udeligeret arbejdsopgaver.  
d. Der skal hentes  køletrailer og toiletvogn i Hedehusene fredag d. 6/7 

Lasse og Søren Stage henter dem.  
e. Parkerings tilladelser hentes sammen med armbåndene. Vi skal huske at 

der bliver etableret 2 P-pladser ved bane 1 samt 2 parkeringspladser 
nede ved hallen jf. vores samarbejdsaftale  

f. Musik i teltet: Per og John spiller om onsdagen kl. 20.30 til 22.00 
(lukketid) 

g. Der er lavet en inventarlisten over materiel, som anvendes til 
festivalevent: 

Inventarliste til VTK 



• Skilte 
• 1 gas gril 
• 2 stk. Tefal gril toaster 
• 2 stk. 230 v små ovne 
• 3 stk. crepes jern til pandekager 
• 2-3 partytelte 5 x 8 meter 
• Tag ting og ligne 
• Bøtter og spande 
• 1 lille køleskab 
• 1 stort køleskab 
• Løse pæle til køkken 
• Resterne er Jens Ove og Johnny 
• Industriovnen med tilbehør 
• Køleskab – borde- stålbordplader- m.m. 

   
8. Eventuelt  

 
a. Hjælp til Odsherreds turnerings afslutning: Sussi hjælper gerne til og så 

tager vi den op på næste møde igen.   
b. Der bliver holdt en hygge turnering for børnene sammen med Leo og 

forældrene sammen med Tuse næs med gril, hygge, børnediskotek og 
overnatning i telte d 3-4 august   

 
9. Næste møde 8 august kl. 19.00  

 
 
 
 

For referat  
Sussi Vandborg 


