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Referat af bestyrelsesmøde nr. 2-15 tirsdag d. 24. marts kl. 17.30 
 
Til stede : Per Bach, Peter Biltoft, Lars Knudsen, Jon Tybirk, Lars Husby og Ole Juhl. Der 
var afbud fra Lene Petri. 
 
Dagsorden : 
 
1. valg af dirigent   
2. handlingsplan  OJ 
3. sager til deb at  
a. Tennissportens dag OJ 
b. kalenderen 2015 PBJ 
c. målsætningsdebat (udsat) PBJ 
d. fremtidens sekretariat LK/OJ 
e. ATK-nyt 2-2015 OJ 
f. standerhejsning 2015 LK 
g. træningstider til juniorer JT 
h. søndagstræningen i hallen OJ 
4. sager til beslu tning   
5. meddelelser   
a. formanden PBJ 
b. kassereren LK 
c. sekretæren OJ 
d. næstformanden PB 
e. eliterepræsentanten TR 
f. juniorrepræsentanten JT 
g. bredderepræsentanten LP/LH 
h. ATK-hallen LK, PBJ 
i. KTU – TS72 LK 
j. DAI OJ 
k. KFF PB 
l. øvrige udvalg Alle 
6. Kommende møder   
a. kommende bestyrelsesmøder OJ 
b. øvrige møder Alle 
7. Eventuelt   
 
Ad 1. valg af dirigent:  LK valgtes. 
 
Ad 2. handlingsplan: OJ gennemgik handlingsplanen. Følgende punkter blev 
slettet:1 – 2 – 3 – 4 – 7 – 8 – 9. Ang. pkt. 5 bedes udvalgsformændene indstille, hvem 
der skal have telefonpenge. Pkt. 6 udsættes til næste møde. 
 
Ad 3. sager til debat  
Ad a. Tennissportens dag : PB orienterede om besøg i forbindelse med 
arrangementet. JS og Liv står for det sportslige. PB står for kontakten til DTF. LK og 
PBJ står for det praktiske. 
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Ad b. kalenderen 2015 : TR kommer med oplæg ang. timer til eliteudvalget. LH 
booker. JT er ansvarlig ang. juniorer. PBJ kontakter JS og Ann ang. motionstræning. 
 
Ad c. målsætningsdebat : Punktet blev udsat til næste møde. 
 
Ad d. fremtidens sekretariat : LK og OJ fortalte om en foreløbig løsning. Punktet 
tages op senere. 
 
Ad e. ATK -nyt 2 -2015: Alle skal sørge for, at der bliver sendt artikler til Bruno ang. 
sæson 2015. 
 
Ad f. standerhejsning 201 5: Standerhejsning finder sted torsdag d. 30. april kl. 16 
med efterfølgende spisning kl. 17.30. 
 
Ad g. træningstider til juniorer : 2 baner fredage fra kl. 18 – 20. Der kan evt. trænes 
i hallen om sommeren, hvis der mangler baner. Vintertræning afgøres senere.  
 
Ad h. søndagstræningen i hallen : OJ orienterede om forløbet i vintersæsonen.  
PBJ og OJ taler med Jens. 
 
Ad 4. sager til beslutning : Der var ingen sager til beslutning.  
 
Ad 5. meddelelser  
Ad a. formanden : PBJ havde deltaget i DTFs generalforsamling. 
 
Ad b. kassereren : intet. 
 
Ad c. sekretæren : OJ gjorde opmærksom på, at der er mange, der ikke har betalt 
kontingent endnu. Der skyldes ca. 180.000 kr. 
 
Ad d. næstformanden : intet.  
 
Ad e. eliterepræsentanten : TR ikke til stede. 
 
Ad f. juniorre præsentanten : ingen yderligere kommentarer. 
 
Ad g. bredderepræsentanten : intet. 
 
Ad h. ATK -hallen : PBJ tager sammen med andre ud for at se LED-lyset på 
Hvidovres baner. (Besøget har nu fundet sted.) 
 
Ad i. KTU – TS72: Samarbejde med SLTU ang. juniorturnering er startet i 2015.  
 
Ad j. DAI : OJ oplyste, at udtagelsen af holdet til Lignano er ved at være færdigt, 
mangler at udtage 2 spillere samt besked fra 2.  
Pinseturneringen afholdes som sædvanligt hos ATK. Der er idrætsmøde d. 14. april. 
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LH, LP, Charlotte og OJ repræsenterer ATK. 
 
Ad k. KFF: Møde i Brugerbestyrelsen d. 28. april kl. 17. PB deltager. 
 
Ad l. øvrige udvalg :   
 
Ad 6. Kommende møder  
Ad a. kommende bestyrelsesmøder : tirsdag d. 21. april kl.18.  
 
Ad b. øvrige møder : ingen nye møder aftalt. (se diverse møder i referatet) 
 
Ad 7. Eventuelt : intet. 
 
 
 
Ole Juhl 
Sekretær 
31. marts 2015 
 
 


