Referat fra bestyrelsesmøde i Vester Skerninge Tennisklub
Tirsdag d. 30. oktober 2012 kl. 19-21 (hos Dorthe og Michael)
Deltagere:

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

Afbud:

Jens Kock

Dagsorden:
1. Evaluering af udendørssæsonen 2012
Medlemmer:
Der har været et fald i antal udendørsmedlemmer, hvilket kan skyldes:
- at VST ikke har været dygtige nok til opfølgning på 2011-medlemmer
- at klubben ikke har været gode nok til at rekruttere nye medlemmer
- dårligt vejr – især i forårssæsonen
- ikke tidssvarende faciliteter
- Klubmodul - muligvis har online medlemsregistrering/betaling været en barriere for nogle
Træning:
Juniorsiden – stabil mht. antal deltagere i de to ugentlige træninger
Seniorsiden – begrænset tilslutning til træning for voksne begyndere og let øvede
Sportsligt:
Juniorsiden – bedste sæson nogensinde – U16/18 nr. 1, U14 nr. 2, U12 nr. 3, U10 nr. 1 på Fyn og i DK
Seniorsiden – Fynsserien nr. 6, Serie 1 nr. 5, Serie 2 nr. 3, Veteran Serie 1 nr. 3
Faciliteter:
Banerne i god stand.
+55-gruppen stor utilfredshed mht. ukrudtsordningen banevagterne imellem.
Bestyrelsen konkluderede, at man skal være bedre til at inddrage medlemmerne – allerede inden
sæsonstart.
Evt. v/ bane 3+4 lægge en flise udenfor banerne.
MB tager en snak med kommunen om evt. dræn v/bane 4. Faaborg Tennisklub havde gode erfaringer
med en vandopsamler til banerne (tromle m/ skumgummi).

2. Status på opstart af indendørssæson 2012-2013
Der kan p.t. konstateres et øget pres på minitennisbaner i V.S.-Hallen, hvilket ”skyldes” stor interesse –
især blandt børn. Sidste år var der færre spillere.
Der er også øget pres på indendørsbanerne i Svendborg Tennishal, bl.a. fordi VST’s +55minitennisspillere i Svendborg Idrætshal i denne vintersæson er rykket ind på de store baner i Svendborg
Tennishal. Medlemmerne oplever, at det kan være svært at få bookingtider om formiddagen på hverdage
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– specielt når hvert medlem har 2-timers bookingrettigheder. Bestyrelsen konstaterede, at det gav ekstra
problemer, når nogle ikke holder sig inden for bookingreglementet, dvs. man må kun spille på sin egen
bookingtid (ingen andre må ”låne” tiden – fx ved ferie m.v.). Bookingreglementet skal efterleves.

3. Det videre arbejde med udvikling af VST-faciliteter
Plan for nye VST faciliteter – nyt VST klubhus og minibaner:
Budgettet blev gennemgået for hele projektet. Den budgetterede rest-finansiering på ca. kr. 800.000,kan som en mulighed lånes til lav fast rente (3%) hos VST-medlemmer, så vi undgår dyrere
lånefinansiering i bank.
Inden næste bestyrelsesmøde i december forventes svar på ansøgning fra LAG Svendborg.
Om ca. ½ år formodes svar fra øvrige relevante puljer og fonde.

4. Økonomistatus
Beholdninger blev gennemgået med bestyrelsen.
Bank: kr. 325.000,- (minus kr. 50-60.000 til betaling for indendørs haltid).
Kasse: kr. 15.000,Sparekassen Faaborg: kr. 14.000,Årets resultat estimeret til kr. 100.000,D.v.s. vi følger planen m.h.t. opsparing til medfinansiering af nye VST-faciliteter.

5. Næste bestyrelsesmøde
Torsdag, den 13. december 2012 kl. 19-21 hos Dorthe & Michael.

6. Evt.
- +55-gruppe planlægger tennistur til Tenerife i samarbejde med Spies med afrejse 7/4 2013
- FB fremlagde forslag til ny hjemmeside
- Lone Jensen er stoppet i bestyrelsen af personlige årsager
- Den 19. september 2013 fejrer VST 25-års jubilæum

Mødet slut kl. 21.00
Referent: Dorthe Andersen
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