Arbejdernes Tennis Klub
Referat af bestyrelsesmøde nr. 6-15 tirsdag d. 29. september kl. 18
Til stede: Per Bach, Peter Biltoft, Lars Knudsen, Lene Petri, Jon Tybirk, Thomas Riad og Ole
Juhl.
Dagsorden:
1. valg af dirigent
2. handlingsplan
3. sager til debat
a. debat om planerne for Genforeningspladsen (skøjte/fodboldbane)
b. debat om tennisbanerne i Københavns Kommune
c. samarbejdet med DTF
d. Team Copenhagen og fremtiden
e. fest for de frivillige
f. sponsorsituationen
g. plan for udarbejdelse af budget 2016
h. juniortræning fredag i hallen
i. KTU/TC samarbejde
4. sager til beslutning
a. generalforsamling
b. indkøb af boldmaskine til 20.000 kr.
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 og brugerbestyrelse
l. øvrige udvalg
6. Kommende møder
a. kommende bestyrelsesmøder
b. øvrige møder
7. Eventuelt

OJ
PB/OJ
OJ/LK/PB
OJ/PBJ
PBJ
LK
PBJ
LK/PBJ
PBJ
PBJ
OJ
JT
PBJ
LK
OJ
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JT
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LK, PBJ
LK
LP
PB
Alle
OJ
Alle

Ad 1. valg af dirigent: LK valgtes.
Ad 2. handlingsplan: Handlingsplanen blev gennemgået punkterne 30, 31 og 33 fortsætter på
den nye handlingsplan.
Ad 3. sager til debat
Ad a. debat om planerne for Genforeningspladsen (skøjte/fodboldbane): ATK ønsker ikke
permanente pavilloner. Der skal fortsat være udsyn fra ”ATKs” cafe til anlægget. PB sørger for
møde med TRI4 samt evt. petanque om ønsker til Genforeningspladsen. PB kontakter Rune

1

Arbejdernes Tennis Klub
ang. pavilloner og evt. fredningssag.
Ad b. debat om tennisbanerne i Københavns Kommune: Der var en længere debat om
emnet. Bestyrelsen afventer næste fællesmøde, som KFF har lovet at indkalde til med nye tal
for besparelser og tilskud.
HP-tennis er en mulighed for at anlægge og vedligeholde banerne. Det kan ikke klares med
frivillige. Der skal et firma indover.
Hele processen har fra Københavns Kommunes side været en uskøn affære.
DIF orienteres om sagen gennem DTF og KTU.
DAI arbejder også med problemer gennem DIF.
Ad c. samarbejdet med DTF: OJ havde deltaget i et positivt møde. Der var meget fokus på
kommunikation og holdturnering.
Ad d. Team Copenhagen og fremtiden:
Punktet slettet.
Ad e. fest for de frivillige: Der bliver dans fra kl. 17.30. Spisning fra kl. 19. LP er ansvarlig for
arrangementet. LK laver invitation.
Ad f. sponsorsituationen: Ingen økonomisk forpligtigelse over for Hvidovre. PBJ undersøger
ang. præmier fra klubturneringen.
Ad g. plan for udarbejdelse af budget 2016: Udvalgene indsender forslag senest 1.
november. LK sender gammelt budget til udvalgene.
Ad h. juniortræning fredag i hallen: Juniorer får træningstime 17 til 18, seniortræningen
flyttes til 18 -20. Plan laves for lørdage, når holdkampene ligger fast. Bredde- og juniorudvalg
kommer med forslag til udnyttelse. Evt. kan der reserveres timer, der støttes fra KTU og TC.
Ad i. KTU/TC samarbejde: punktet slettet.
Ad 4. sager til beslutning
Ad a. generalforsamling: Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 21. januar 2016.
Ad b. indkøb af boldmaskine til 20.000 kr.: Forslaget indarbejdes i budget 2016.
Ad 5. meddelelser
Ad a. formanden: intet.
Ad b. kassereren: LK trækker sig fra halbestyrelsen.
Ad c. sekretæren: OJ holder pause det meste af oktober. Vil være til stede onsdag
eftermiddage.
Ad d. næstformanden: intet.
Ad e. eliterepræsentanten: Nogle aftaler om holdkampe er på plads. TR spørger de
resterende klubberne om flytning hurtigst muligt.
Ad f. juniorrepræsentanten: Der ønskes en klubturnering for juniorer i lighed med turneringen
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for seniorer, altså ikke spillet i træningstimerne.
Ad g. bredderepræsentanten: En stor del af turneringsudvalget vil gerne fortsætte under en
eller anden form. LP sørger for kontakt med diverse emner.
Ad h. ATK-hallen: Det undersøges fortsat, om vi kan udvide hallen. Det nye lys fungerer
tilsyneladende. Det var nu muligt at reservere baner fra kl. 6.
Ad i. KTU – TS72: I den kommende sommerturnering har ATK 3 herrehold i de 3 øverste
rækker. 4. holdet Damer/herrer spiller i Københavnsserien.
Ad j. DAI: Landsstævnet hos KTK blev aflyst pga. af vejret. Indendørs individuel turnering
starter nu i Ryparkhallen. OJ deltager i CSITs kongres i Cancun, Mexico. Det forventes, at der
afholdes CSIT-mesterskaber i Cancun i 2016. For hvem og hvornår det bliver aftales på denne
kongres. I 2017 afholdes WSG i Riga.
Ad k. KFF og brugerbestyrelse: lukke baner
Ad l. øvrige udvalg: intet.
Ad 6. Kommende møder
Ad a. kommende bestyrelsesmøder: Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 12. november kl.
18. Der afholdes dog møde inden, når/hvis der kommer yderligere oplysninger i ang. driften af
tennisbanerne
Ad b. øvrige møder
Ad 7. Eventuelt: Der bør fremover være mere styr på bolde til kampe mm. Det er udvalgenes
ansvar, at det fungerer, ikke caféens.

Ole Juhl
Sekretær
30.september 2015
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