Referat fra bestyrelsesmøde i Vester Skerninge Tennisklub
Torsdag d. 31. januar 2013 kl. 19-21 (hos Dorthe og Michael)
Deltagere:

Michael Grube Andersen, Morten Barkholt, Svend Jørn Lund, Gert Christiansen og
Bitten Karlovic

Afbud:

Poul Lindblad, Jens Kock, Frank Bendtsen og Dorthe Andersen

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 13. december 2012
Godkendt med et par tilføjelser.
2. Sportslig status – FM Inde 2013
FM blev afviklet i starten af januar, hvor VST’s juniorer vandt 20 ud af 65 medaljer!
VST’s ”veteraner” klarede sig også flot med en 3. plads i herresingle og en 1. plads i herredouble.

3. FTU´s holdturnering 2013
FTU har fremsat forslag til, at man for holdturneringen i seniorrækkerne følger det nye regelsæt, som
DTF spiller efter, dvs. ingen mix-række, men rene dame- og herrehold. Bestyrelsen i VST har den
holdning, at vi ønsker at fastholde mix-rækken, men såfremt FTU beslutter sig for den nye konstellation,
så vil VST arbejde på at stille hold for både damer og herrer.
Mht. FTU’s forslag om match-tiebreak i 3. sæt i single, så vil bestyrelsen i VST melde tilbage, at vi
foretrækker et fuldt 3. sæt som hidtil.
Junior- og veteranrækkerne fortsætter uændrede.

4. FTU generalforsamling tirsdag d. 26. februar 2013 kl. 19 i Odense
Fra VST deltager Michael og Morten og evt. Branko Karlovic.

5. DTF generalforsamling lørdag d. 16. marts 2013 i Nyborg
Fra VST deltager Michael og evt. Branko Karlovic.

6. SIS repræsentantskabsmøde mandag d. 18. marts 2013 kl. 18 i Naturama
Fra VST deltager Svend Jørn og Michael.

7. LAG Svendborg generalforsamling onsdag d. 20. marts 2013 kl. 19
Fra VST deltager Morten og Michael.
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8. Forberedelse af medlemsmøde om nye VST-faciliteter lørdag d. 9. februar 2013 kl. 10-12
Mødet afholdes i V.S.-Hallens cafeteria ifølge aftale med John Viggo, der sørger for brød/kaffe – og har
lovet at skaffe et lærred. Jørgen Dolmer deltager i mødet og gennemgår processen med klubhus.
Hvis planen holder, så forventes det, at det nye klubhus senest står klar til VST’s 25-års jubilæum til
september – og gerne før. Mht. den økonomiske del forventes svar fra Svendborg Kommunes ”Pulje til
lokale initiativer 2013” og fonde ultimo marts.
Mht. byggetilladelse, så har Jørgen Dolmer fået forhåndstilsagn fra Svendborg Kommune.
Jordbundsprøver m.h.p. evt. ekstra fundering af byggeriet koster ca. kr. 7.500,-, og bestyrelsen
besluttede at få lavet jordbundsprøverne hurtigst muligt.
Michael udsender invitation til klubbens medlemmer på mail – med tilbagemelding på antal deltagere
senest d. 8. februar kl. 10 af hensyn til bestilling af forplejning hos John Viggo.
9. Forberedelse af VST generalforsamling lørdag d. 2. marts 2013 kl. 13
Generalforsamlingen afholdes i V.S.-Hallens cafeteria med tilbud om fællesspisning kl. 12 – tilmelding
senest d. 28. februar. Kl. 12-13 vil der også være mulighed for bestilling af VST-klubtøj.
Senest d. 16. februar udsendes indkaldelse med dagsorden på mail til klubbens medlemmer.
Der vil – ifølge vedtægterne – være mulighed for at komme med forslag indtil senest 5 dage før
generalforsamlingen – herefter udsendes reminder til medlemmerne med endelig dagsorden.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4. Godkendelse af bestyrelsens forslag til nye VST-faciliteter (afstemning)
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleant
På valg:
Morten Barkholt – ønsker genvalg
Svend Jørn Lund – valgt for 1 år - ønsker genvalg
Poul Lindblad - spørges
Frank Bendtsen - spørges
Lone Bjerre Jensen – er udtrådt af bestyrelsen 29. juli 2012
Ej på valg: Michael Grube Andersen
Jens Kock
Dorthe Andersen
Gert Christiansen
Bitten Karlovic
7. Valg af 2 revisorer og suppleant
På valg:
Svend Erik Rasksen og Jesper Kremmer
På valg:
Axel Andersen, suppleant
8. VST 25-års jubilæum d. 19. september 2013
9. Eventuelt
Michael spørger mulig kandidat til bestyrelsen.
Michael undersøger muligheden for ekstern kandidat til dirigent på generalforsamlingen.

10. Åben for tilføjelser
Forslag om sponsor-marathon-tennis-event.
Er med succes afviklet i KB Tennis i 2012, og kunne være en oplagt mulighed i forbindelse med VST’s
jubilæum.
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11. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde er konstituering efter generalforsamlingen d. 2. marts 2013

Mødet slut kl. 21.30
Referent: Bitten Karlovic / renskrivning Dorthe Andersen
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