Arbejdernes Tennis Klub
Referat af bestyrelsesmøde nr. 4 torsdag 20. juni 2013 kl. 17.30.
Til stede var: Karin Munk Petersen, Ole Juhl, Peter Biltoft, Lars Knudsen og Jesper
Jensen. Der var afbud fra Per Bach.

Dagsorden:
1. valg af dirigent
2. handlingsplan
3. sager til debat
a. retningslinjer for banereservation
b. Overholdelse af retningslinjer for deltagelse på hold (Birthe deltager i dette punkt)
c. debat om interne turneringer (pulje, udfordring, ATK-Liga)
d. evaluering af jubilæumsarrangementerne
e. fordeling af indendørs timer (KTU, KFUM, træning mm)
4. sager til beslutning
a. arbejdsbeskrivelse for juniorkoordinator
b. ny hjemmeside
c. forsikring af netbank
d. indkøb af boldmaskine
5. meddelelser og fremtidige planer
a. formanden
b. økonomiudvalget
c. sekretæren
d. næstformændene
e. suppleanten
f. ATK-hallen
g. KTU – TS72 - DTF
h. DAI
i. FGI
j. KFF
6. Kommende møder
a. kommende bestyrelsesmøder:
b. øvrige møder
7. Eventuelt

OJ
OJ
PBJ
OJ
KMP
OJ
KMP
KMP
LK
PB
KMP
LK
OJ
PBJ, PB
JJ
LK
LK
OJ
KMP
KMP
OJ
Alle

Ad 1. valg af dirigent: OJ blev valgt som dirigent.
Ad 2. handlingsplan: Følgende punkter blev slettet: 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27.
Steen Elsborg indhenter tilbud fra Head ang. windbreakers.
Kirsten Wæver og Birthe Henriksen går aktivt ind i fundraising.
Ad 3. sager til debat
Ad a. retningslinjer for banereservation: Vi fastholder bestyrelsens oplæg, og Birthe tager
en snak med Hanne herom, herunder om regler for spisning. 4-7. holds træning flytter fra
søndag den 18. august til fredag den 16. august. OJ udfærdiger sammen med Lars Husby en
oversigt over banereservationer i august og september.
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Ad b. Overholdelse af retningslinjer for deltagelse på hold (Birthe deltager i dette punkt):
Birthe tager en snak med holdkaptajnerne om der skal ske en regulering inden
efterårssæsonen. Der arbejdes videre med at finde et system, hvor der kommer flest mulige
spillere i spil, så det undgås, at man spiller på flere hold imod reglerne.
Ad c. debat om interne turneringer (pulje, udfordring, ATK-Liga): Vi prøver at lave et oplæg
til næste sæson. Ole Juhl og Lars Husby tager initiativ til møde.
Ad d. evaluering af jubilæumsarrangement: De ATKske lege forsøges ikke afholdt
længere. I øvrigt var aftenen en stor succes, dog ikke med voldsom stor tilslutning. Live musik
var en stor succes.
Ad e. fordeling af indendørs timer (KTU, KFUM, træning mm): Peter tager kontakt til KFUM
og taler med Ole J. bagefter.
Ad 4. sager til beslutning
Ad a. arbejdsbeskrivelse for juniorkoordinator: OJ sender Jon den beskrivelse, vi har
udarbejdet om AK’s rolle i forhold til sekretariatet og beder Jon om at sende en færdig
kontrakt.
Ad b. ny hjemmeside: Bruno vender tilbage til Karin, om der er en designer i hans
virksomhed.
Ad c. forsikring af netbank: Arbejdernes Landsbank undersøger nødvendigheden af at have
forsikringen.
Ad d. indkøb af boldmaskine: Der er bestilt en boldmaskine, men prisen er nu 17.000 mod
de 14.000 kr., som bestyrelsen har sagt god for. En anden gang skal bestyrelsen kontaktes
ved overskridelse af budget.
Ad 5. meddelelser og fremtidige planer
Ad a. formanden: Karin skal have søgt midler inden 1. juli til børn af vanskeligt økonomisk
stillede.
Ad b. økonomiudvalget: LK vil forsøge at lave et halvårs regnskab inden ferien og sende det
til bestyrelsen
Ad c. sekretæren: John Roy og OJ vil forsøge at få en med fra kommunen til besøg i Båstad
for at se nye banemuligheder, jf. tilbud på mail.
Vi har fået 80.000 kr. fra Team Copenhagen.
Karin og Ole snakker med Bjarne og Frank fra kommunen om aktuelle problemer med
nøglebrikker.
Ad d. næstformændene:
Intet.
Ad e. suppleanten: Der er problemer i forbindelse med sponsoraftalen med Head. Der
forhandles fortsat.
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Ad f. ATK-hallen: Hallen er lukket første weekend i august i forbindelse med motorløb.
OJ beder Henrik R. om at sende invitationer ud til medlemmer med kontrakter ang. den
kommende indendørs sæson.
Ad g. KTU – TS72 – DTF: intet.
Ad h. DAI: intet nyt.
Ad i. FGI: Der er lavet et afsluttende regnskab, og FGI må nu betragtes som afsluttet.
Ad j. KFF: intet.
Ad 6. Kommende møder
Ad a. kommende bestyrelsesmøder: Møde med udvalgsformændene 14. august kl. 17.30.
Ad b. øvrige møder: ingen møder aftalt.
Ad 7. Eventuelt: intet.

Karin Munk Petersen
21. juni 2013
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