Referat fra bestyrelsesmøde i Vester Skerninge Tennisklub
onsdag, den 2. maj 2012 kl. 19.00 (hos Dorthe og Michael)
Deltagere:

Michael Grube Andersen, Morten Barkholt, Svend Jørn Lund, Frank Bendtsen, Jens Kock,
Poul Lindblad, Lone Bjerre Jensen, Gert Christiansen, Bitten Karlovic og Dorthe Andersen

Dagsorden:
1. Gennemgang af og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet gennemgået og godkendt med en enkelt justering. Referatet er tilgængeligt på hjemmesiden.

2. Bestyrelsesmedlemmernes opgaver og ansvarsområder
Sponsorer:
JK
Baner:
MB, FB og GC (+SJL)
Fælles arrangementer m/
andre klubber (+55):
PL
PR:
MGA
Turnering:
MGA + BK
Arrangementer:
LJ
Klubhus:
SJL
Banelukning:
DBA udarbejder plan

3. Plan for løbende vedligeholdelse af banerne
MB kontakter kommunen med henblik på håndtering af ukrudt på/omkring banerne.
Vedrørende løbende vedligeholdelse af banerne, så blev det aftalt, at banevagten i den pågældende uge
sørger for at headhunte andre til at skuffe/rive tennisbanerne, dvs. ugentlig vedligeholdelse, så ukrudtet
ikke får lov til at udvikle sig.
4. Aktuel status på projekt ”Fremtidens forening”
Den 31. maj træffer LAG beslutning om, hvorvidt VST modtager tilskud.
Fionia Fond har ansøgningsfrist i næste uge – der søges til et afgrænset projekt, Play & Stay baner og
slagvæg.

5. Planlægning af kommende aktiviteter
a. Standerhejsning søndag d. 6. maj kl. 9-12
BK/MGA sender reminder via Klubmodul til medlemmerne. LJ sørger for indkøb af forplejning.
DBA laver puljeskemaer til social doubleturnering.

b. Åbent Hus i forbindelse med Tennissportens dag lørdag d. 12. maj kl. 13-16
Branko sørger for grill-forplejning.
c. VoksenIntroduktionsforløb med start tirsdag d. 15. maj kl. 17-19
Forløbet foregår 4 tirsdage á 2 timer for kr. 200,-.
d. Holdturneringskampe på hjemmebane – holdledere, banebooking, bolde, forplejning og
resultatindberetning
Der spilles med Head-bolde i alle rækker. Holdlederen er ansvarlig for banebooking, bolde,
organisering af forplejning og resultatindberetning.
6. Status på implementering af Klubmodul
Fin opstart, hvor allerede 116 profiler er oprettet. Et medlem har rettet henvendelse til VST om, hvorvidt
der er sikkerhed for, at kun kontingent trækkes på medlemmets konto v/automatisk betaling
(genindmeldelse) ved næste sæson. Peter Kriegbaum spørges herom.
7. Medlemsopgørelse – personlig kontakt til ikke genindmeldte
Ved næste bestyrelsesmøde gennemgås medlemslisten, hvor der sammenlignes med sidste års
medlemsliste. Der følges op på ej genindmeldte medlemmer fra 2011.

8. Åben for tilføjelser
Sommerferieaktiviteter:
VST arrangerer tennisskole, camp og arr. v/ Gl. Torvedag (tennisspil over net v/lilletorvet)
Repræsentantskabsmøde i V.S.-Hallen den 30. april:
VST præsenterede tegning over nyt klubhus/play&stay-baner, hvor et lille areal rækker ind på hallens
grund.
Parkering:
Kommunen og hallen har påpeget, at der ikke må parkeres ved VST’s anlæg, og der henstilles til
parkering på hallens P-plads.
Svendborg Tennisklub 100-års jubilæum:
Den 12. maj fejrer Svendborg Tennisklub 100-års jubilæum. MGA og MB repræsenterer VST. MGA
spørger Charlotte Troensegaard, hvilke ønsker klubber har.
Trænerkursus:
FB kunne fortælle, at han netop har bestået TennisCoach-eksamen.

9. Næste møde
Afholdes onsdag den 6. juni 2012 kl. 19.15 hos Dorthe & Michael.

Mødet slut kl. 22.00
Referent: Dorthe Andersen

