Afholdt d.
1 ) Godkendelse og opfølgning på sidste mødes referat
Referatet er godkendt uden bemærkninger.
>
> 2) Ny hjemmeside. Hvad er status?
Uge 25 vil demo-side være klar. Herefter kan vi tilrette. Koden til hjemmesiden har vi
modtaget.
Flemming, Peter og Kristian er administratorer på hjemmesiden.
Adressen er fortsat: VLTF.DK
>
> 3) Facebooksiden - Hvad er status? Nye tiltag?
Anne er redaktør nu. Agata er fortsat administrator.
Formål og anvendelse med Facebook-siden vil blive evalueret løbende.
>
> 4) Voksenintroduktion - Hvordan er det gået? Ændringer til næste gang? Hvornår
afholder vi det næste gang?
Der har været 9 i alt. Der menes, at 8 fortsætter.
Kun nye deltagere de første to gang.
Opstart igen til næste efteråret - tilstræbes i uge 34 og tirsdag. Vi skal have bestilt
ketchere. Klaus kontakter Christian Nissen for at bestille 20 ketchere.
>
> 5) Juniorudvalget - Hvad er status?
God tilgang. Tekniktræning med Lene hver mandag.
Holdkamp: Kun U14 piger. Vandt første holdkamp mod Randers og Silkeborg 6-0.
>
> 6) Seniorudvalget - Hvad er status?
Vi udsætter grill-arrangement d. 28/6-15 til d. 5/7-15 kl.10.00.
Vi udsætter grill-arrangement d. 26/7-15 til d. 2/8-15 kl.10.00.
Vi flytter grill-arrangement fra d. 30/8-15 til d. 23/8-15 kl.10.00. Samme dag som holdkamp
U14 Piger.
Klaus booker baner.
Peter laver flyers til grill-arrangementerne.
Reklamemail for Tirsdagsmatch - sendes ud af Klaus.
WannaSport: Lidt à la Fitdeal. Folk udefra kan booke sig ind og klubben får pengene.
Gælder både for udendørs og indendørs.
>
> 7) Sponsorudvalget - Hvad er status?
Peter har fået aftale i stand med Legebyen, Kvik og snart Beierholm. Der arbejdes med 510 andre sponsorer. Det er primære bannere, vi arbejder med.
Der arbejdes med velkomstskilt til banerne ved indgangen inkl. sponsorer.
Der skal arbejdes med klubtøj over vinteren.
>
> 8) Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde.
Terrasse ved klubhuset i højden med integreret klubhus. Peter arbejder med dette.
Flytning af infovindue, så den ikke "skygger for" bane 1.
Næste møde mandag d. 3/8-15 kl. 18.00.

