Referat fra bestyrelsesmøde i Vester Skerninge Tennisklub
tirsdag, den 10. april 2012 kl. 19.00 (hos Dorthe og Michael)
Deltagere:

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

Afbud:

Jens Kock (på arbejde)

Dagsorden:
1. Gennemgang og godkendelse af referat fra generalforsamlingen
Referatet fra generalforsamlingen blev gennemgået og med enkelte justeringer godkendt af bestyrelsen.
Godkendt referat og de opdaterede vedtægter lægges ud på www.VSTennis.dk.
2. Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand:
Michael Grube Andersen
Næstformand:
Morten Barkholt
Kasserer:
Svend Jørn Lund
Sekretær:
Dorthe Banke Andersen
Det blev desuden aftalt, at Bitten Karlovic supplerer kassereren, og bl.a. får fokus på VST’s
implementering af Klubmodul som nyt administrations- og bookingsystem.
På næste bestyrelsesmøde drøftes opgaver og ansvarsområder for hele bestyrelsen.
Da maksimalt halvdelen af bestyrelsen kan være på valg i et år, så besluttede bestyrelsen, at Poul
Lindblad er valgt for 1 år, mens Bitten Karlovic og Gert Christiansen er valgt for 2 år.
Det betyder, at bestyrelsens medlemmer næste gang er på valg som det ses herunder:
På valg i 2013:
Morten Barkholt
Frank Bendtsen
Lone Bjerre Jensen
Svend Jørn Lund (valgt for 1 år, således kasserer og formand ikke er på valg samme år)
Poul Lindblad (valgt for 1 år)
På valg i 2014:
Michael Grube Andersen
Jens Kock
Dorthe Andersen
Gert Christiansen
Bitten Karlovic

3. Aktuel status på projekt ”Fremtidens forening”
LAG Svendborg afholder bestyrelsesmøde den 31. maj, hvor der træffes beslutning om hvilke projekter,
de vil støtte. Der er krav om, at der mindst forelægger to tilbud på udgiftsposterne i projektansøgninger
til LAG. MB snakker med Jørgen Dolmer om indhentning af yderligere tilbud.
VST har modtaget svar fra Realdania ”Byggeriets ildsjæle”, som modtog 247 projektsansøgninger. VST
var ikke blandt de 27, der modtog tilskud.
MGA deltog d.d. i møde med fritidschefen for Svendborg Kommune, hvor vi har søgt puljen til ”lokale
initiativer”. Der er også her rigtig mange projektansøgninger, og vi får svar på vores i løbet af maj.
Svendborg Kommunes fundraiser Martin Andersen vil gerne være VST behjælpelig med
fondsansøgninger.
Der er desuden dialog med Svendborg Kommune om muligheden for at lave en opvarmet tilbygning i
tilknytning til Svendborg Tennishal, så det sociale miljø omkring træning og turneringer i denne kan
styrkes. MGA har foreslået fritidschefen, at Gert Christiansen indgår i en arbejdsgruppe, der skal lave
forslag til en konkret løsning, der matcher tennisklubbernes behov. Gert er klar på opgaven.
MGA har ligeledes fremlagt VST’s projekt for Lokale- og Anlægsfonden i København, som gerne ser en
endnu bredere tilgang til projektet, end det som VST allerede har lagt op til, f.eks. rails (til armgang),
cykelstøttepunkt m.v.
Det vil også være vigtigt for Lokale- og Anlægsfonden, at et evt. byggeri støttet af dem også vil kunne
bruges om vinteren, f.eks. til bridgeklub.
Dvs. det skal være lidt specielle projekter – dog skal kravene/forventningerne selvfølgelig gå op i en
højere enhed med VST´s ønsker, hvis vi skal søge hos dem.
Forhåbentlig munder ovenstående ud i 1-2 positive svar som afsæt til at søge andre fonde (Mærsk,
Nordeafonden).
4. Planlægning af udendørssæsonen 2012
a. Kontingent: Bestyrelsen var enige om at fastholde kontingentsatserne i 2012.
b. Træning:
MGA laver oplæg
c. Hold:
MGA laver oplæg
d. Turneringer: MGA laver oplæg
e. Øvrige aktiviteter og arrangementer: Den 12. maj er det Tennissportens dag i DK, som fejres lokalt.
Samme dag fylder Svendborg Tennisklub 100 år – arrangementer koordineres med Svendborg.
f. Løbende vedligeholdelse af banerne: MB tager kontakt til kommunen om der er flere ressourcer til
rådighed. Evt. rådgivning fra en af kommunens anlægsgartnere omkring vedligeholdelse af banerne.
Problemet – specielt ved bane 4 – skal løses.
5. Implementering af Klubmodul
SJL præsenterede Klubmodul, der er en ”pakke”, som understøtter medlemskommunikation/registrering, onlinebooking m.v. Bestyrelsen ser positivt på, at VST kan tage Klubmodul i brug nu.
FB sørger for PC til klubhus. BK kontakter Kenneth Jensen fra Ringe Tennisklub for at høre om deres
erfaringer med systemet.
6. Åben for tilføjelser
Intet.

7. Evt.
+55-gruppen har planlagt følgende arrangementer:
o

24. maj – nabotræf med Faaborg og Assens tennisklubber (kl. 9-14)

o

september ligeså

o

7. juni kl. 17 – Spil & Vin(d)

Tennisskolen:
VST har fået forespørgsel fra forældre om at flytte årets tennisskole en uge, dvs. til uge 28, idet der er
sammenfald med andre arrangementer i uge 27. Det er OK fra bestyrelsen.
Næste bestyrelsesmøde:
Onsdag, den 2. maj 2012

Mødet slut kl. 22.15.

Referent: Dorthe Andersen

