Referat af bestyrelsesmøde
onsdag d. 8 august 2018 kl. 19.00
i klubhuset.
Aftenens vært: Sussi
Tilstede: Per, Søren, Sussi, Lisa, Lasse og Ulla
Afbud: Willy
Gæst: Johnny
1. Referat af seneste møde godkendt
2. Nyt fra formanden
a. Henvendelse fra Sjællands tennisforbund om at samarbejde om at få
flere medlemmer til tennissporten. Holbæk tennisklub er et nyt
regionscenter SLTU ønsker at tilknytte 3 distriktscentre, hvoraf det ene
kunne blive i Vig. SLTU tilbyder 3 års gratis medlemskab og 5000 kr. om
året til aktiviteter. Vi vil kunne trække på trænere, aktiviteter og deres
bagland.
Det kunne være en god mulighed for et godt samarbejde, aktiviteter med
skumtennis, juniorer, sammenkomster og fælles turneringer, hvor man
ikke skulle køre til den anden ende af landet.
Vi besluttede at indgå i dette samarbejde. Lisa og Lasse står for
kontakten til SLTU og er tovholdere på samarbejdet
b. Invitation fra fodboldklubben til brainstorm-møde omkring etablering af
et kommende klubhus. Vi besluttede at sige nej tak til invitationen. Vi
synes ikke vi havde noget at byde ind med.
c. Junior-hyggedag lørdag d. 4. august med Tuse Næs gik rigtig godt. Der
blev hygget, spist pølser og spillet en masse tennis.
3. Nyt fra kasseren
a. Økonomisk status er 84.836 kr. Heraf stammer 30.814 kr. fra festivaleventen.
b. Vi mangler af betale for hegn, maling i klubhuset og den kommede
hjælperfest.
c. Der er tegnet endnu et famillemedlemsskab i klubben.
d. Intet at sige.
4. Anlægget
a. I lethallen mangler den sidset færdiggørelse indenfor (fugning og maling)
Det vil Per få gjort i løbet at de næste par uger.
b. Tændingen til toilettet vil blive flytte ud til på toilettet.
c. Vig Tennisklub på hovedskiltet vend Ravnsbjergvej pågår
d. Vi mangler at få lavet:
• Bundbrædder på bane 3: Jahn har givert tilsagn om at udføre
opgaven
• Lasse monterer en alu-profil imellem samlingerne på
terrassetaget.

•
•
•

Tribunen er Søren i gang med. Venter på mindre blæsevejr, da det
skal sprøjtes på
Søren kører på genbrugspladsen med det sidste
Gyngestativ bliver sat op på et tidspunkt.

5. Aktiviteter
a. Status på aktiviteter:
• Status på hyg-ind: Der kommer ikke så mange her i juli
pga. af ferie. Men vi er stadige utrolige glade for det nye
system.
• Tilmelding til klubtuneringen er sat op i dag. Vi afventer og
ser, hvor stor tilslutning der er, før vi aftaler hvordan
turneringe skla afvikles. Det er en mulighed at bruge både
d. 25 og 26 august til afvikling og finale. Eva og Ulla står for
det praktiske
• Odsherreds turnering 15. september: Ulla og Sussi hjælper
Eva (husk at præsentere muligheden for vintertennis i vores
hal)
• Klubtuneringen for juniorerne: Lisa taler med Leo om dette.
• Inspirationsdag den 29/9: Lasse foreslår, at fokus bliver på
doubble spillet. Vedtaget!
6. Indkomne punkter
a) Vi skal have en snak henover vinteren om hvordan vi skal byde
gæstespillere velkomne til klubben og hvordan vi skal gøre med
betalingen.
7. Nyt fra festivalen
a. Tak til Johnny for den store indsats.
Økonomisk ligger resultatet under de forløbne år. Det er dog en tendens,
der gælder for hele festivalen.
Afvikloingsmæssigt gik det super fint – specielt oprydning om søndagen
spillede max.
Det blev aftalt at Jiohnny og Per ville tage et evalueringsmøde med
Daniel fra festivalen. Her kunne vi blandt andet tale om:
Vi har mistet vores strøg-kunder har vi mistet pga. nye adgangsveje
Kommunikationen: Hegnsfolk, armbånd (boder), mm.
Vi undrer os over, hvordan det kan være, at festivalen også sælger
flæskestegs sandwich? Det opleves som konkurrence mere end
samarbejde…
Mulighed for at VTK leverer flæskestegssandwish til hjælperne – evt. om
tirsdagen
8. Eventuelt
a. Det kunne være en ide at samle træningen for juniorerne imellem
Tusenæs, Fårevejle og Vig. Leo træner dem alle sammen og det kunne
være en god mulighed for at de unge kunne få noget mere træning.

b. På næste møde skal vi drøfte vinteraktiviteter
9. Næste møde september kl. 19.00
For referat
Sussi Vandborg

