Dagsorden:
1. Udvalg
- Vi skal have udnævnt udvalgsformænd og defineret, hvad udvalgene skal have af opgaver, samt
hvem der eventuelt kan indlemmes i udvalgene af medlemmerne i klubben. Herunder må hver
bestyrelsesmedlem gerne komme med en udmelding om, hvilke forestillinger de har om deres eget
bidrag til bestyrelsesarbejdet. Herefter kan vi eventuelt lave en samlet vision om i hvilken retning,
vi ønsker klubben skal bevæge sig i (om ikke andet kan vi overveje det til kommende møder).
Beslutning:
Formand - Klaus Bagger
Næstformand - Tom Andersen
Kasser - Kristian Dahl Andersen
Juniorudvalg - Peter Laustsen, Kristian Dahl Andersen, Martin Chrois
Seniorudvalget - Klaus Bagger, Anne Krogh Lyngberg-Andersen, Fleming Pedersen med støtte fra
Christian Nissen
Baneudvalg - Tom Andersen med støtte fra/til Uffe og Liseborgcenteret
Aktivitetsudvalg - Tom Andersen, Fleming Pedersen, Rene Kristensen
Sponsorudvalg - Peter Laustsen, Kristian Dahl Andersen
Kommunikationsudvalg - Peter Laustsen, Anne Krogh Lyngberg-Andersen, Kristian Dahl Andersen,
Anette Thorning
2. Kalender
- Vi skal have lavet den endelige kalender for 2015 og fylde de datoer og tider ind, der mangler at
blive taget stilling til (jeg har nederst i mailen vedlagt en foreløbelig kalender).

3. Tennissportens dag
- Vi skal bestemme, om vi vil være med i tennissportens dag (http://spiltennis.nu/tennissportensdag/)
Beslutning:
Dagen er for nye medlemmer. Vi afholder den KL. 11-13, umiddelbart efter standerhejsning den 2/5
2015.
4. Træning
Hvad skal der ske med træning i sommersæsonen? Skal vi have mere/anderledes træning og evt.
kræve betaling?
Beslutning:
Vi fortsætter med Jan for juniorer, herresenior og damesenior - 1,5 time pr hold. Juniorer træner
2-3 gange om ugen. Motionisttræning varetages af Kristian Dahl Andersen og Tom Andersen
5. Hjemmesiden/Facebook og reklamering i andre medier
- Vi skal finde ud af, hvem der skal varetage opdateringen af hjemmesiden i fremtiden. De nye
bestyrelsesmedlemmer skal have billede og kontaktoplysninger på hjemmesiden.
- Skal vi reklamere mere/anderledes? (Vi har sidste år haft to annoncer i Viborg Nyt (forår og
efterår), når vi starter voksenintroduktion samt en annonce i Viborg Nyt, når der starter
formiddagstennis op i maj (koster ca 1000 kr pr. annonce))

- Mere aktiv facebookgruppe?
Beslutning:
Der er nedsat et kommunikationsudvalg, der undersøger nærmere

6. Voksenintroduktion og andre tiltag for at sikre/fastholde medlemmer
- Hvornår starter vi voksenintroduktion og hvem er tovholder? Andre tiltag (skolebesøg/flyers/flere
sociale aktiviteter/hyggespil))? Vi prøvede for et par år siden at omdele ca 500 flyers i Liseborgområdet, hvilket gav en del juniorer, men meget lidt på voksensiden
Beslutning:
Voksenintroduktion starter tirsdag den 12/5,19/5, 26/5, 2/6 2015
Juniortræning starter fredag den 1/5 2015.
Motionisttræning starter tirsdag den 5/5 2015 og kører med to timers træning i ulige uger, og
fortsætter således, at der er en times undervisning i lige uger efterfulgt af 2 timers hyggespil for alle
klubbens medlemmer, første gang den 12/5 2015.
Vi prøver at booke Jan til træning om torsdagen.
7. Sponsorer
Hvordan skal sponsoraterne se ud? Skal de ændres i forhold til i dag? Andre forslag på
sponsorfronten?

8 Eventuelt, herunder fastsættelse af møde.

Foreløbig kalender:
VLTF KALENDER 2015
MAJ:
Træningsstart 1/5 2015
Standerhejsning lørdag 2/5 kl. 10 og Tennissportens dag kl. 11-13
Formiddagstennis start mandag 4/5 kl. 9
Voksenintroduktion - opstart den 12/5 kl. 18-20
Grillhygge den 31/5, 28/6, 26/7, 30/8 2015

Holdkampe?

JUNI:
Holdkampe?
AUGUST:
Holdkampe?
Grill hyggespil ?

SEPTEMBER:
Klubfest?
Klubturnering?

