
Referat af bestyrelsesmøde  
Mandag d.8. Januar 2018 kl. 19.00  
I klubhuset. 
                                     
Aftenens vært: Eva 
 
Tilstede: Per, Ulla, Willy, Søren, Eva, Sussi og Michael 

 
 

                  Gæster: Søren Kolind og Leo Woer 
   
Aftenens møde startede med af der blevet taget nye billeder af alle til 
hjemmesiden, og Leo Woer derefter fortalte og forklarede hvordan vores tennis 
mail vil komme til at fungere fremadrettet. 
 

1. Referat godkendt fra generalforsamlingen 7/11/17 
 

2. Nyt fra formanden 
a. Velkommen til de 2 nye suppleanter Lisa Busk og Lasse Rosendahl. 

Lasse er suppleant 1 og Lisa er suppleant 2. 
b. Konstituering af bestyrelsen, der snakkede vi om vores poster og hvad vi 

hver især havde af opgaver og om fordelingen af opgaver var passende. 
Derefter blev der uddelegeret opgaver så. 
 

i. Lasse (suppleant 1) fremadrettet vil komme til at hjælpe Søren 
Stage med banerne og lære hvordan man gør. 
 

ii. Lisa (suppleant 2) vil komme til at fungere som kontaktperson for 
junioren træning, junioreraktivitet og kontakt til trænere  

 
iii. Per (formand) Samler trådene/bevarer overblikket, planlægger 

bestyrelsesmøder, strategisk fokus, fondansøgninger, kontakt 
udadtil mm. 

 
iv. Ulla (næstformand) er ansvarligt for aktivitetsplan og 

rengøring/vedligeholdelse af klubhus herunder indkøb til 
klubhuset.   

 
v. Willy (kasserer) Økonomi, budget, regnskab, bogføring, Vtk-

mailen, 
(Annemarie) medlemskartotek og bookingadgang  

 
vi. Sussi (Sekretær) Referater, styre facebook, værtsskab til møder, 

vedligeholdelse af hjemmeside, vtk-mailen, 
  

vii. Søren (Medlem 1 - anlæg) klargøring, vedligeholdelse og opsyn af 
banerne, øvrig drift af anlæg og indkøb. Søren Kolind er som 
halbestyrer med til anlægsopgaver. 
 

viii. Eva (Medlem 2) Odsherredtuneringen (planlægning og afvikling) 
værtskab til møder, festivaludvalg,   

 



 
 
 

 
3. Nyt fra kasseren 

a. På kontoen står der 64.300 
Opsummering af økonomiske rammer som er besluttet på tidligere 
bestyrelsesmøder 
 

i. Etablering af hegn rundt om hallen 4000 kr. 
 

ii. Etablering af beplantning rundt om hallen 5000 kr. 
 

iii. Rammer for forbedring af indgangs parti i hallen 15000 kr. 
 

iv. Rammer for fornyelse af klubhus (maling) 10000 kr   
 

b. Medlemstilgang. Vi har fået 8 nye seniorer i vinterhalvåret. En sæson 
kommer til at køre fra 1. februar og et år frem. Og medlemmerne vil 
blive informeret om kontingent betaling via mail. 
 

i. Novasol får nøgler til de sommerhuse, der har købt medlemskab. 
Så fjerner vi de nøglebokse, der hænger uden for hegnet ved 
postkassen.  

 
4. Anlægget 

a. Der er sat hegn op omkring hallen, og der er pillet metalting ned fra 
porten i hallen, og så er der et udvalg med Willy Nielsen, Jahn og Johnny 
og Per, der står for planlægningen og opsætning af vindfang og depot på 
hallen. Dette arbejde påbegyndes i påsken. 

b. Der er opstået et mindre problem med bane lyset som ikke virker, Søren 
Stage er sat på sagen 

 
5. Aktiviteter 

a. Julefrokost d 10. februar med skumtennis og mad udefra starter kl 14.00 
Drikkelse og raflegave skal medbringes, tilmelding og betaling (110 kr) til 
Eva  
 

6. Indkomne punkter 
a. Willy Nielsen kender en flok damer som normalt har haft lånt Asnæs 

tennisanlæg til en et dags social tennisaktivitet. Han har spurgt om der 
var mulighed for at de kunne låne Vigs tennisanlæg i stedet. Og det var 
der enighed om at de godt kunne få lov til. Måske vi var så heldige, af vi 
fik et nye medlemmer ud af det. 
  

7. Nyt fra festivalen  
a. Vi har – af ressourcemæssige årsager - i denne omgang takket nej til et 

samarbejde imellem Vig Tennisklub og Vig Festivalen. 
 

8. Eventuelt  
a. Kan vi være mere proaktive i forhold til at få nye medlemmer? Det tager 

vi op på næste møde. 
b. Skal vi prøve igen med en prof-dag med 2 dygtige tennisspiller udefra 

efterfulgt af voksentræning? 



c. Var det noget med en spillerbank, hvor man kan skrive sig på, hvis man 
vil være afløser? 

d. Vi skal revurdere hvad Hyg-ind skal være fremadrettet, så vi kan få 
noget mere liv  

e. Aktivitetsplan: Ulla laver et forslag til næste møde 
f. Kan vi evt. lave en plan for ”låsning” af baner i løbet af sæson, så vi 

kommer til at bruge alle baner lige meget  
 
 

9. Næste møder er: 
  
20-02-18 kl 19.00 - Sussi er vært ved dette møde 
 
12-03-18 kl 19.00 - Eva er vært ved dette møde 

 
 
 

 
For referat  
Sussi Vandborg 


