Arbejdernes Tennis Klub
Referat af bestyrelsesmøde nr. 4-15 tirsdag d. 19. maj 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
3. sager til debat
a. Evaluering af åbningsdag og Tennissportens dag
b. Debat om tennisbaner i Københavns Kommune
4. sager til beslutning
5. meddelelser
a. formanden
b. kassereren
c. sekretæren
d. næstformanden
e. eliterepræsentanten
f. juniorrepræsentanten
g. bredderepræsentanten
h. ATK-hallen
i. KTU – TS72
j. DAI
k. KFF
l. øvrige udvalg
6. Kommende møder
a. kommende bestyrelsesmøder
b. øvrige møder
7. Eventuelt
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Ad 1. valg af dirigent: PBJ valgtes.
Ad 2. handlingsplan: OJ gennemgik handlingsplanen. Pkt. 16 – 22 slettes. Pkt. 13 og
15 overføres til næste handlingsplan.
Ang. punkt 19 skal Jens orienteres om, at der fra Team Copenhagen skal være penge til
betaling af kontingent og træning. PBJ sørger for det.
I forbindelse med rejsefonden blev følgende regelsæt besluttet: oplæg fra juniorerne,
ansøgning fra juniorudvalget, bestyrelsen behandler ansøgningen.
Ad 3. sager til debat
Ad a. Evaluering af åbningsdag og Tennissportens dag:Der var 42 til spisning på
åbningsdagen. Arrangement gik godt.
Også Store sportsdag var et fint arrangement. Tak var modtaget fra DTF.
Ad b. Debat om tennisbaner i Københavns Kommune: PBJ gennemgik kommunens
forslag. Der var politisk enighed bag forslaget. ATKs bestyrelse tager stilling senere, når
der er kommet en henvendelse fra kommunen. OJ kontakter Borup + KFUM. PBJ
kontakter Hjortekær + Lyngby.
Ad 4. sager til beslutning: ingen.
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Ad 5. meddelelser
Ad a. formanden: PBJ gennemgik sine punkter.
Udvidelse af hallen: Oplæg sendt til kommunen. Vi afventer svar. Målsætningen er 1 -2
baner.
Genforeningspladsen: Oplæg ang. skøjtebane mm. Første skridt er at sikre en reel
indsigt/inddragelse i projektet. PB sørger for dette via Brugerbestyrelsen.
Økonomi blev diskuteret. Pt. er der en rimelig polstring, som dog kan udfordres af f.eks.
ændringerne i set-op omkring tennisbaner i Københavns kommune. Der var enighed om,
at ændringer i kontingent bedst sker på baggrund af konkrete ændringer i – eller udenfor
– ATK.
Tennis i København: OK.
Ad b. kassereren:
Ad c. sekretæren: Der kommer mange nye medlemmer, så vi ser ud til at have en
mulighed for at rette op på medlemstallet.
Ad d. næstformanden:
Ad e. eliterepræsentanten:
Ad f. juniorrepræsentanten:
Ad g. bredderepræsentanten: Ann kontaktes ang. arbejdsopgaver. Vi beder Chris om
at kontakte Ann.
Ad h. ATK-hallen: LED lys OK.
Ad i. KTU – TS72: ATK afholder KM for herrer. Endvidere afholdes
Amagermesterskaber gennem TS72. (sidstnævnte turnering er senere aflyst)
Ad j. DAI: Der afholdes pinseturnering i den kommende uge. Der spilles i 14 rækker
med deltagelse fra 8 klubber.
En del ATKere deltager i WSG i Lignano i Italien d. 7.-14. juni.
Ad k. KFF:
Ad l. øvrige udvalg:
Ad 6. Kommende møder
Ad a. kommende bestyrelsesmøder: Næste møde d. 18. juni kl. 18.
Ad b. øvrige møder: ingen øvrige møder aftalt.
Ad 7. Eventuelt: Fordelingen af indendørsbanerne blev diskuteret og det blev besluttet
at fastholde fordelingen fra vinteren 2014/2015.

Ole Juhl
Sekretær
29. maj 2015
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