Referat fra bestyrelsesmøde i Vester Skerninge Tennisklub
Onsdag d. 6. juni 2012 kl. 19.15 (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

Dagsorden:
1. Møde med +55-repræsentanter vedr. nye VST-faciliteter
Jørgen Dolmer fra Dolmer Arkitekter var med til at præsentere forslaget til nye VST-faciliteter, som
også vil kunne dække +55-gruppens behov.
Forslaget er skræddersyet til VST’s behov. Andre foreninger kan kun efter aftale med VST benytte
klubhuset, når det ikke kolliderer med VST-aktiviteter.
Når finansieringsmuligheder er afdækket, indkalder VST til medlemsmøde og præsenterer forslaget til
nyt klubhus, minibaner og slagmur, samt finansiering. Hvis der er grundlag for et konkret byggeprojekt,
så indkalder VST efterfølgende til generalforsamling, hvor forslaget kommer til afstemning.

2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger. Referatet lægges ud på hjemmesiden.

3. Status på projektansøgninger
LAG Svendborg har meldt svar retur på mail, at de ønsker VST´s ansøgning uddybet med bl.a. et
driftsbudget. MGA og SJL kontakter Merethe Juul fra LAG, så LAG modtager fyldestgørende
oplysninger.
Vi afventer svar på ansøgning fra Fionia Fond vedr. tilskud til minibaner og slagmur.

4. Opfølgning på medlemmer
SJL rundsendte sidste års medlemsliste. Listen blev gennemgået – og der sker opfølgning på endnu ikke
indmeldte medlemmer fra 2011.

5. Opvarmet tilbygning til Svendborg Tennishal
Vi har i samarbejde med Svendborg Tennisklub sendt en skrivelse til Svendborg Idrætshal med
tilkendegivelse fra brugerne over konkrete behov for en opvarmet tilbygning. Skrivelsen blev forelagt i
bestyrelsen i Svendborg Idrætshal, og de var positive herfor, og har videresendt forslaget til SIS.
6. Kommende aktiviteter
+55-arrangement – Spil og Vin – for alle
Torsdag d. 7. juni 2012
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VST Play&Stay Open
Lørdag d. 30. juni afholdes VST Play & Stay Open – en turnering for børn, der spiller med røde, orange
og grønne bolde.
Grill-aften:
Fastholdes i uge 27, dvs. torsdag d. 5. juli 2012
Tennisskole i uge 28:
Kristian Georgsen står for tennisskolen. Katrine er hjælpetræner – og Michael ligeså onsdag/torsdag.
Arrangement i forbindelse med Gl. Torvedag:
Torsdag d. 2. august har VST en ”tennisstand” i forbindelse med Gl. Torvedag (DBA + MGA).
VST SommerCamp:
Afholdes fredag d. 3. august med overnatning i telte til lørdag
+55-arrangement – Spil og Vin – for alle
Torsdag d. 9. august 2012
Åbent Hus og Grill-aften
Torsdag d. 16. august 2012

7. Egebjerg Fodbold 25 år
VST udarbejder et ”event-gavekort” (DBA) for Egebjerg Fodbolds trænerteam m.v. Lone repræsenterer
VST ved jubilæet.

8. Næste bestyrelsesmøde
Ultimo august – primo september.

9. Voksenintrohold
FB/MB har gang i et fint forløb, der forventes at resultere i ca. 10 nye VST-medlemmer.
FB, der netop har bestået trænereksamen som Tennis Coach, vil gerne tilbyde et ”inspirations brush-up
kursus” for fx +55-gruppen – gerne primo august, eks. torsdag aften. PL/GC følger op på +55-gruppen,
om der er interesse herfor.

10. Evt.
- Bitten følger op på diverse spørgsmål omkring Klubmodul
- FB gjorde opmærksom på, at VST’s internetudbyder (Skyline) er gået konkurs. FB undersøger ny
internetforbindelse til pc i klubhuset, eks. Sydfyns Elforsyning.

Mødet slut kl. 22.00
Referent: Dorthe Andersen
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