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Referat af bestyrelsesmøde nr. 3-15 tirsdag d. 21. april kl. 18 
 
Til stede: Per Bach, Peter Biltoft, Lars Knudsen, Jon Tybirk, Lene Petri, Thomas Riad og 
Ole Juhl.  
 
Dagsorden: 
 
1. valg af dirigent  
2. handlingsplan OJ 
3. sager til debat  
a. Tennissportens dag PBJ 
b. kalenderen 2015 PBJ 
c. målsætningsdebat PBJ 
d. standerhejsning 2015 LK 
e. rejsefond PBJ 
f. LED-lys i hallen PBJ 
g. ATKs facebook politik PBJ 
4. sager til beslutning  
a. skal ATK betale for enkelte medlemmers kontingent?  OJ 
b. telefonpenge LK 
c. fastsættelse af træningstider PBJ 
5. meddelelser  
a. formanden PBJ 
b. kassereren LK 
c. sekretæren OJ 
d. næstformanden PB 
e. eliterepræsentanten TR 
f. juniorrepræsentanten JT 
g. bredderepræsentanten LP 
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: PBJ valgtes.  
 
Ad 2. handlingsplan: pkt. 13 bliver på listen med ny slutdato. Resten slettes. 
 
Ad 3. sager til debat 
Ad a. Tennissportens dag: Arrangementet begynder kl. 11. Udefra kommer i hvert fald 
Henrik Klitvad og Kenneth Carlsen. Peter B. står sammen med Liv for arrangementet. LK 
bliver orienteret om tilmeldinger mm. 
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Ad b. kalenderen 2015: TR skal kunne lægge ting på kalenderen.  
 
Ad c. målsætningsdebat: PBJ gennemgik sit oplæg. Bestyrelsen diskuterede 
målsætninger. Mulighederne for at finde andre muligheder for juniortræning skal 
undersøges. Indendørs juniortimer tages op senere. Økonomi ser OK ud. PBJ skriver 
overordnet handlingsplan. 
Sponsorer: PBJ taler med udvalget.  
 
Ad d. standerhejsning 2015: LK orienterede om arrangementet. 
 
Ad e. rejsefond: Pengene fra indsamlingen skal bruges til juniorer. Vi laver en rejsefond til 
juniorer. ATK afsætter evt. penge til fonden. 
 
Ad f. LED-lys i hallen: ATK anbefaler LED-lys.  
 
Ad g. ATKs facebook politik: PBJ kontakter Anders for fremtidig politik.  
 
Ad 4. sager til beslutning 
Ad a. skal ATK betale for enkelte medlemmers kontingent? Bestyrelsen besluttede at 
fastholde, at alle medlemmer principielt skal betale kontingent. ATK søger midler og støtter 
selv til fx træningsgebyrer. OJ svarer Karin. JT giver besked til Liv/Jens. 
 
Ad b. telefonpenge: alt ok. 
 
Ad c. fastsættelse af træningstider: Hyg-ind uændret, junior torsdag flyttet til onsdag. 
Hal tirsdag kl. 17 til 18. PBJ sender til LH ang. banereservation. TR sender ang. 
fredagstræning og søndagstræning. Fordeling af haltimer udsættes til næste møde. 
 
Ad 5. meddelelser 
Ad a. formanden: intet. 
 
Ad b. kassereren: Det ser ok ud. 
 
Ad c. sekretæren: Det er vigtigt, at navne ang. børneattester fremskaffes hurtigt. De skal 
bruges ved ansøgninger til kommunen. 
 
Ad d. næstformanden: intet. 
 
Ad e. eliterepræsentanten: Man havde haft god tur til Stavanger. Bestyrelsen tilsluttede 
sig et ønske om tilmeldinger til uddannelse til referee.  
 
Ad f. juniorrepræsentanten: intet. 
 
Ad g. bredderepræsentanten: LP oplyste, at der holdes møde onsdag ang. planlægning, 
 
Ad h. ATK-hallen: intet. 
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Ad i. KTU – TS72: LK meddelte, at programmet fra KTU kommer meget snart. 
 
Ad j. DAI: LP orienterede om møde i tennisudvalget. Der bliver nu sendt invitation til 
Pinseturneringen, Holdet til turen til WSG i Lignano er næsten på plads. (Er efterfølgende 
kommet helt på plads)  
 
Ad k. KFF: PB ville gerne have lidt at vide om brugerbestyrelsesmøderne.  OJ anbefalede, 
at man taler om Genforeningens fremtid, om skøjtebane, fodboldbane og evt. tennisbaner. 
Det er vigtigt, at vi bliver informeret om, hvad der sker på Pladsen. 
 
Ad l. øvrige udvalg: intet. 
 
Ad 6. Kommende møder 
Ad a. kommende bestyrelsesmøder: tirsdag 19. maj kl.18. 
 
Ad b. øvrige møder: ingen andre møder aftalt. 
 
Ad 7. Eventuelt: intet. 
 
 
 

Ole Juhl 
Sekretær 
23. april 2015 


