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Referat af bestyrelsesmøde nr. 5 med udvalgsformænd ene 
onsdag 14. august 2013 kl. 17.30. 
Til stede var: Karin Munk Petersen, Ole Juhl, Per B ach, Peter Biltoft, Lars Knudsen, 
Jesper Jensen, Anders Dorph, Thomas Riad, Jon Tybir k, Bruno Hasselberg, Birthe 
Henriksen, John Roy Vesterholm og Ann Køllgaard.  

Der var afbud fra Lars Husby. 

Dagsorden : 
 

1. valg af dirigent   
2. handlingsplan  OJ 
3. sager til orientering   
a. halvårsregnskabsoversigt  LK 
b. fordeling af haltimer PBJ/OJ 
4. sager til beslutning   
a. udvalg ang. udfordring, ATK-Liga, puljeturnering, holdudtagelse mm OJ/LH 
5. evaluering og fremtidige planer   
a. formanden KMP 
b. økonomiudvalget LK 
c. sekretæren OJ 
d. næstformændene PBJ, PB 
e. suppleanten JJ 
f. breddeudvalg Ann 
g. eliteudvalg Thomas 
h. eventudvalg Anders 
i. facilitetsudvalg John 
j. fundraising- og sponsorudvalg Jesper 
k. holdudvalg Birthe 
l. IT-kommunikationsudvalg Bruno 
m. juniorudvalg Jon 
n. træningsudvalg Anders 
o. turneringsudvalg Lars H. 
6. Kommende møder   
a. kommende bestyrelsesmøder OJ 
b. øvrige møder Alle 
7. Eventuelt   
 
 

Ad 1. valg af dirigent : KMP valgtes 
 
Ad 2. handlingsplan : punkterne 28, 29 30, 31 32 behandles under senere punkter på dagsordenen.  
JJ arbejder videre med punktet: Midler til coating af baner. 
Pkt. 33 udgår. 
 
Ad 3. sager til orientering  
Ad a. halvårsregnskabsoversigt  
LK gennemgik regnskabet. Der mangler indtægter til diverse projekter. Det ville være godt at få flere 
personer i udvalget ang. fundraising 
Der mangler 375.000 kr. i indtægter på nuværende tidspunkt. 
Udgifter Licenser skal godkendes af junior og eliteudvalget. 
Juniorudvalget skal holde øje med udgifterne. Udvalget skal søge midler til sportskoordinator. BH lovede at 
hjælpe med dette. 
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Ad b. fordeling af haltimer : OJ + PB gennemgik den foreløbige oversigt over udlejede timer. Der holdes 
møde kommende mandag ang. fordelingen af timer til arrangementer på tværs: For juniorer + andre. Pro-
am, juleturnering + meget andet. Forskellige får ansvaret.  
Juniorudvalget ønsker træningstimer fra kl. 14. Udvalget undersøger, hvor mange, der har mulighed for at 
deltage på dette tidspunkt-  
Der var en diskussion ang. baneleje til ATK-arrangementer. 
 
Ad 4. sager til beslutning  
 
Ad a. udvalg ang. udfordring, ATK -Liga, puljeturnering, holdudtagelse mm .  
Nyt udvalg: OJ, LH, Bruno, Birthe, AD og TR. 
OJ indkalder. 
 
Ad 5. evaluering  og fremtidige planer  
Ad a. formanden : Klubfesten bør være noget særligt, hvor man fejrer sæsonens sejre. Det blev aftalt med 
eventudvalget at vi vil sætte fokus på at hædre klubmestrene og også dem, der har opnået sølv ved DM 
Eventudvalget vil også tage et møde med holdkaptajner for at søge en større opbakning til klubfesten.. 
Klubben er vært ved en øl eller vand til tilskuerne i løbet af dagen, hvor klubmesterfinalerne spilles.. 
 
Ad b. økonomiudvalget : intet 
 
Ad c. sekretæren : OJ og KMP undersøger, om man kan få tildelt padeltennisbaner til juniortræning. 
 
Ad d. næstformændene : PB orienterede om den nye hjemmeside, som går i luften meget snart. 
 
Ad e. suppleanten : JJ orienterede om den nye sponsoraftale med Head og White Sport, som snart var på 
plads. 
 
Ad f. breddeudvalg : Der er kommet mange nye til Hyg-Ind. Der er ønsker om at få tildelt en time tidligere 
på bane 10. Bestyrelsen lovede at vende tilbage med svar herom. 
 
Ad g. eliteudvalg : TR havde sendt denne orientering fra eliteudvalget:  
Træningstur  
I starten af sæsonen tog ca. 10 spillere fra 1-3. holdstruppen samt Jens til Båstad for at påbegynde 
grussæsonen. Til trods for at det ikke blev til mere end to dage/en overnatning var der positiv respons på 
turen. Vi nåede 4 intense træningspas, hyggede imellem træningerne og afsluttede turen med en hyggelig 
middag.  
Opvarmning.  
Efter en god træningstur, hvor opvarmning og den fysiske træning blev fremhævet, har vi taget det aspekt 
til os før hver træning om mandagen hvor Simon Rex/Peter Elsborg/Henrik Nielsen på skift forestår 
opvarmning/fysisk træning.  
KB-cup.   
Efterfølgende havde vi ca. 10 spillere i aktion i KB-cup, hvor Mohamed Shabib bl.a. vandt den ene række. 
Holdkampe.   
Fire holdkampe er blevet spillet før sommerferien. 1 Herrer fører deres række ligesom 2. Damer også gør. 
1. Damer ligger også godt til og kan grundet det nye holdturneringsformat rykke op til trods for at de ikke 
ligger helt i toppen. 2. Herrer ligger nr. 2 og hvis de holder pladsen rykker de også op grundet det nye 
format. Rækken er dog tæt og derfor bliver det nogle særdeles vigtige kampe de skal spille.  
Øvrige individuelle turneringer.  
ATK har senest klaret sig rigtig flot ved DM i Helsingør, hvor Mohamed Shabib fik sølv i single og Peter 
Elsborg sammen med Philip Ørnø igen i år ligeledes fik sølv i double. Mohamed Shabib har i øvrigt fået et 
ATP-point ind på kontoen, da han i juni spillede future-turneringer i Egypten. Desuden har klaret sig flot ved 
flere GPS-turneringer (Kronborg Open og Leschly Cup), hvilket har kvalificeret ham til det endelig slutspil i 
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november.  
 
Ad h. eventudvalg : AD havde sendt følgende fra eventudvalget: 
Udvalget har arrangeret Pro/Am-turnering 11. maj. Det endte med et helt fornuftigt deltagerfelt (26 
deltagere - heraf 14 amatører, hvor flere efterfølgende har udtrykt stor glæde ved arrangementet og var 
mere end klar på at deltage, såfremt vi holder et lignende arrangement igen. Der var en enkelt, som gerne 
ville have spillet med 1.holdsspillere (han nåede ikke at spille med Morten Goa, som ellers deltog).  
Derudover er det blevet til jubilæumsfesten d. 15. juni, som vi betragter som en rigtig vellykket fest, dog 
med et lidt lille deltagerantal. Vi har også lagt en god portion kræfter i planlægningen af sportslegene, som 
skulle være foregået samme dag, men den strandede på for få tilmeldte. Vi er nået den konklusion, at 
medmindre man finder på noget helt særligt spændende nyt, så er der ikke tilstrækkelig interesse for sådan 
et arrangement.  
Anders Haahr Rasmussen-foredraget (planlagt til d. 19. juni) om tenniskommentator-jobbet og 
tenniscirkusset omkring det strandede desværre også på Anders mange rejser, der ikke flugtede med at 
holde det mellem Roland Garros og Wimbledon, hvor vi havde planlagt det til, og vi vurderede at interessen 
for det ville være tilstrækkelig stor. 
Det forsøges at gennemføre arrangementerne i efteråret eller evt. i løbet af vinteren. 
 
Ad i. facilitetsudvalg : JRV havde sendt følgende:  
1. Nye baner 
Vi har arbejdet på, at få omlagt bane 9 og 10 til kunstgræsbaner, og få banerne om, så det passer bedre i 
forhold til solen. Desuden vil vi gerne have udvidet med 2 baner i forbindelse med omlægningen. Formålet 
er at kunne benytte banerne en større del af året. Desuden kunne man strege op til minitennis og dermed 
forbedre forholdene for ungdommen. For at sælge idéen lagde vi også vægt på, at banerne kunne havde 
en multifunktionel funktion, idet de om vinteren også kunne bruges til fodbold. Pt. har vi dog ikke haft den 
store succes med projektet. 
I juni var Ole Juhl, Westermann og John Roy i Båstad i Sverige for at se på en ny type "grusbaner". 
Banerne lignende alm. grusbaner men der var et tæppe under gruset.  
Fordelene skulle være, at man kunne forlænge udendørssæsonen med ca. 1½ måned, der var mindre 
vedligeholdelse og man kunne komme hurtigere i gang efter regn. 
I forhold til alm. grusbaner, så havde bolden et lidt højere opspring, og der var ingen fejlopspring. 
Banetypen bruges bl.a. til WTA-tuneringen i Stuttgart.  
På turen deltog også en større delegation af fra Københavns Kommune, herunder ham som har ansvaret 
for idrætsanlægget på Genforeningspladsen. 
Facilitetsudvalget vil gerne have ATKs bestyrelse til at forholde sig til, om vi skal arbejde på at få 
omlagt bane 9 og 10 til de nye "grusbaner" i stedet for kunstgræs, herunder at få lys på de nye baner og 
udvide antallet af banerne om muligt. 
2. Nye hegn omkring baner 
Der er opsat nye hegn til banerne flere steder, bl.a. til bane 1 og 8. 
3. "Windbreaker på hegn" 

Der arbejdes på at få opsat "windbreaker" forskellige steder på hegnene til banerne, så gruset bliver på 
banerne. 
4. Kommunalvalg november 2013. 
Endeligt overvejer vi i facilitetsudvalget om og hvordan vi i givet fald kan bruge kommunalvalget til 
november til at fremme ATKs interesser. 
 
Ad j. fundraising - og sponsorudvalg : Udvalgets arbejde var diskuteret under tidligere punkter.  
 
Ad k. holdudvalg : BH deltog i sidste bestyrelsesmøde. Man ville arrangere en pigedag for at gøre flere 
kvinder interesserede i at spille på hold. 
 
Ad l. IT -kommunikationsudvalg : Bruno havde sendt følgende: 
Vi har som planlagt udsendt nyhedsbreve med det indhold vi nu har fået, 
det er jo ikke det helt store vi modtager, men lidt har også ret. 
Med hensyn til hjemmesiden har den været længe under vejs - for længe ! 
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men nu lysner det, Lars er ved at lægge sidste hånd på hjemmesiden. 
Ellers er der ikke det store at berette. 
Hjemmesiden sættes i gang d. 24. august. Facebook supplerer. Ansvaret for facebook er hos Anders og 
Jon. 
 
Ad m. juniorudvalg : Jon har sendt en lille rapport: 
Overordnet. God succes med ansættelse af Liv som aktivitetskoordinator. Liv gør et godt og stabilt arbejde, 
bliver guided af Jens og jeg. Vi har kunnet gennemføre nedenstående, som vi ikke kunne uden hende. 
Generelt kræver det en del at få junioraktiviteter op at stå og det er ikke så nemt at få juniorerne til at melde 
sig. Vi har dog stort set kunnet gennemføre de planlagte aktiviteter: 
2 Vild med kamp Stævner lørdage aftener kl. 18-20 med ca. 6-8 deltagere  
Evaluering: Succes, men vil vi gerne have lidt flere med – tidspunktet skal måske overvejes 
Vi har afviklet U14 drrækker i Amagermesterskaber på egne baner, hvor vi havde mange juniorer med 
2 Sommercamps (uge 28+32) med hhv. 13 og 10 deltagere 
Evaluering: Rigtig god feedback, succes, høj kvalitet – tror at vi kan få flere med hvis vi rykker den første til 
uge 27. Camp no. 2 giver noget underskud, da vi havde to meget sene afbud pga. sygdom og skade. Vi har 
givet stor rabat til trillingerne og Divine+Fidel. 
ATK JuniorCup i slutningen af uge 28  
U14 piger - Skema 16 – 12 deltagere, heraf 5 egne spillere, også double afviklet med 4 hold. Pokaler til 
Vindere, 2.plads og vinder bonusrunde. Evaluering: Stor succes, men U18 drenge blev aflyst med kun 3 
tilmeldte, som var egne spillere – vi sendte dem til UM i stedet. Også DTF Play&stay Orange bold stævnet 
måtte aflyses pga. for få tilmeldte. DTF reklamerer ikke nok for disse stævner som er et nyt initiativ– de 
bliver ikke til noget. 
Vi har haft en del spillere med ved UM uden de store resultater - det lå dog heller ikke i kortene. 
Stævnedage i slutningen uge 32 
4 tilmeldte til U10 Orange bold – afviklet puljeturnering (U12 Orange+ U14 Grøn aflyst pga. for få 
tilmeldinger). Last minute – Vild med kamp no. 3 stævne afviklet med 7 deltagere. Singler kl 9-12, double kl 
12-14. Play & stay stævnet for få tilmeldte, ok succes mht. Vild med kamp. 
Åben juniorbane - jeg har ikke fået helt samlet op på det endnu, men der har vist været et par gange i 
slutningen af juli og d. 4.8, hvor der ikke rigtigt er kommet nogen. Vi må genoverveje formen. Inddragelsen 
af frivillige har ikke været den store succes. 
Der er arbejdet meget med indhold til hjemmesiden(JON), det tager lang tid, men jeg synes vi er kommet 
langt.  
Vi afvikler SEB klubrunde og klubmesterskaber på træningsdage. 
Vi søger mindre DTF stævner/turneringer indendørs i uge 42a/42b og uge 7a/7b. Sandsynligvis U8 Rød og 
U10 Orange bold. Vi vil gerne deltage i minitennisholdturnering under SLTU også denne vinter. Vi evaluerer 
på sæsonen i juniorudvalget i september. Vi begynder så småt at planlægge vintersæsonen med Liv. 
 
Det går lidt trægt med frivillige ledere.  
 
Ad n. træningsudvalg : Anders havde sendt følgende:  
Udvalget har lukreret på de mange møder sidste år, hvor de forskellige udvalg fik godt indblik i hinandens 
træningsaktiviteter. Træningsaktiviteterne fra sidste år er i høj grad blevet gentaget i år, og vi har derfor 
kunnet nøjes med et møde inden fællesmødet i marts, som gjorde, at vi havde de 4 deltagende udvalgs 
trænings-ønsker for sommersæsonen klar til fællesmødet. Derudover har vi haft et møde i slutningen af 
maj, hvor også ønsket om et coachingarrangement har været drøftet. Planen om en workshop med 
deltagelse af Michael Mortensen og Steen Elsborg som workshopleder er desværre strandet på, at Michael 
Mortensen har vist sig ikke at kunne her i sommersæsonen. Vi arbejder på at få det arrangeret på senere 
passende tidspunkt.   
Arbejdet i de fire udvalg som har deltagere i TKU har ikke kastet aktiviteter af sig i løbet af sæsonen som 
har krævet, at udvalget har haft behov for at samles.  
Vi holder derimod et evalueringsmøde for sommersæsonen i begyndelsen af september, hvor vi 
koordinerer indendørssæsonens træningsaktiviteter. Vi har dog allerede haft et møde med Peter Biltoft, 
hvor de første input til bl.a. træningsaktiviteter indendørs er blevet givet i forhold til de nye lørdags-timer. På 
mødet vil vi også drøfte muligheden for workshop og/eller foredrag om tennistaktik, tennispsykologi og 
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coaching. 
 
Ad o. turneringsudvalg : LH var ikke til stede, men havde sendt følgende: 
Vi har afviklet puljeturnering i den første weekend i maj og ranglisten er sat herudfra. 
Vi har afviklet doubleturnering den 6. juli, som gik rigtigt fint. 
Der afvikles klubmesterskaber i perioden 18. august til 14. september. B-, C- og Oldboys-rækker er 
planlagt. A-rækker og junior-rækker planlægges senere. Der er ok tilmelding. Dog ikke så mange i 
juniorrækker. 
Der er blot spillet 5 udfordringkampe på udfordringstavlen. 
Til gengæld har der været stor aktivitet i ATK Ligaen: 
1. runde herrer: 45 kampe i 8 puljer 
1. runde damer: 12 kampe i 2 puljer 
2. runde herrer: 39 kampe i 7 puljer (ca tal da ikke helt færdig) 
2. runde damer: 4 kampe i 1 pulje (ca tal da ikke helt færdig) 
Der afvikles en runde mere i ATK ligaen. Kampene har resulteret i en del rokeringer på ranglisten (præcise 
tal kan fremskaffes). 
Der holdes et evalueringsmøde om sæsonens forløb 
 
Ad 6. Kommende møder  
Ad a. kommende bestyrelsesmøder : 
Næste møde for bestyrelsen aftales senere. 
Bestyrelsesmøde med udvalgsformænd afholdes d. 3. oktober kl. 17.30. 
 
Ad b. øvrige møder : 
Der afholdes brugerbestyrelsesmøde d. 27. august. 
 
Ad 7. Eventuelt : intet.  
 
 
 

 
Ole Juhl 
sekretær 
27. august 2013 
 

 

 

 

 


