
Referat af møde VTK tirsdag d. 9. februar 2021. 
 
 

Vi startede med lidt tekniske problemer, hvor der var lidt (store) problemer med at få logget Jonas ind      . 
Efter lidt forsinkelse kom mødet i gang.  
 
VTK er låst i forhold til at afholde generalforsamling rent fysisk. Christian får derfor, med hjælp fra hans far,  
udarbejdet et skriv, som Peter R. kan rundsende til alle medlemmer. Her bliver det meddelt, at den gamle 
bestyrelsen har nedlagt hvervet og vi er tiltrådt som arbejdende bestyrelse. 
 

1. Ansøgning om haltider 2021/2022. SKAL ansøges inden februars udgang. 

Jonas tager den opgave. 

Mail/korrespondance følger fra Stine. 

2. Fremtidens tennisanlæg - hvor er vi pt. - Christian vil du komme med en status. 

Christian har været i dialog med Bjarne Malmros, DGI Huset. Der er stort rift fra adskillige 
foreninger om at komme i betragtning til at være en del af DGI Huset/området, hvorfor det fra 
Vordingborg Kommune side er besluttet at lave en ”helhedsplan” for området. 

Christian sender et skriv om VTK’s visioner til Forvaltningen og det skulle gerne være nok til at vi får 
en plads i ”helhedsplanen”.  Vi forventer afklaring på dette i maj måned, hvorefter vi kan gå i 
arbejdstøjet med hensyn til projekt, søgning fonde mv………… 

3. Svend Åge vil gerne af med klubboldetjansen, den har jeg snakket med Jonas om at overtage. Der 
er stadig lidt bolde tilbage hos Svend Åge, så han vil gerne kontaktes for overlevering. 

Jonas har allerede været i kontakt med Svend Åge omkring overdragelse af den tjans. 

 

4. Møder med kommunen angående klargøring/renovering af baner til sæsonstart. 

 

5. Christian taler med Thorbjørn Kolbo omkring, hvordan vi rent politisk klare udfordringen med at 
holde banerne på nuværende anlæg på et fornuftigt niveau/standard indtil en flytning forhåbentlig 
kan blive aktuelt. 

Stine og Erling tager efterfølgende kontakt til Michael Kondrup omkring en drøftelse af klargøring 
banerne for den kommende sæson. Det er nødvendigt at ALLE baner bliver klar.  

 

 



 

6. Forberedelse af overlevering af kassererposten – herunder evt. overvejelser om moderniseret 
regnskabssystem. 

Ulrik undersøger muligheden for at vi får vores regnskab digitaliseret. 

 

7. Tilmeldinger til holdturneringer til den nye sæson. 

Stine tager kontakt til ”holdkaptajn” for nuværende / potentielle ny seniorhold for evt. tilmelding af 
hold.  Men vigtigt at understrege at holdene i løbet af sæsonen ”drives” af de enkelte hold med en 
”holdkaptajn” i spidsen. 

Janne og Jonas tager en snak med Johannes om hvad der er basis for af juniorhold til den 
kommende sæson. 

8. Vækstforløb 2021 

Indgået samarbejde med DGI hvis vi i år fokusere på + 60.  

Introdag 8. maj. 

Erling og Lars er tovholder på projektet. Men vi vil inddrage en kreds af medlemmer til at hjælpe. 

 

9. Opstart af sæsonen, herunder reklame for Tennissportens dag mv. 

Vi deltager i Tennisportens dag d. 8. maj. 

10. Evt. 

Vi tager på et senere tidspunkt en drøftelse omkring, hvordan vi sikre os at dem som spiller også er 
medlem. Tilsvarende kan vi overveje forskellige kontingentformer. 

Vi talte om at vi skal prøve at sende ”nyhedsbreve” til medlemmerne pr. mail. Feks. om hvad der 
sker kommende tid, herunder hvor vi har brug for hjælp til at følge aktiviterne til dørs. 

Jonas tjekker op på at vi overholder gældende GDPR regler ved at bruge medlemmernes 
mailadresse. 

Der bliver behov for en ”klargøringsdag” for klubhus og omgivelser. Vi aftaler nærmere på 
kommende møde. 

Christian vil være tovholder på standerhejsningen. 

 


