ARBEJDERNES TENNIS KLUB
Til bestyrelsen
Referat af bestyrelsesmøde nr. 7-15 torsdag d. 12. november kl. 18
Til stede: Peter Biltoft, Lars Knudsen, Jon Tybirk, Thomas Riad og Ole Juhl.
Der var afbud fra Per Bach og Lene Petri.
Lars Knudsen deltog fra kl. 20.
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. budget 2016
d. evaluering af frivillighedsaftenen
e. generalforsamling 2016
f. ATK-nyt nr. 1-2016
4. sager til beslutning
a. årets idrætspris
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/LP
OJ/LK/PBJ
LK
LK/LP
PBJ
OJ
PBJ
PBJ
LK
OJ
PB
TR
JT
LP
LK, PBJ
LK
LP
PB
Alle
OJ
Alle

Ad 1. valg af dirigent: OJ valgtes.
Ad 2. handlingsplan: OJ gennemgik handlingsplanen. Følgende punkter fik ny dato: 34, 35,
40.
Følgende punkter blev slettet: 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 41.
Ad 3. sager til debat:
Ad a. debat om planerne for Genforeningspladsen (skøjte/fodboldbane): LP og PB var
ikke til stede. Der skal følges op på punkterne på handlingsplanen.
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Ad b. debat om tennisbanerne i Københavns Kommune: PBJ orienterede om sagen.
Bestyrelsen besluttede, at PBJ afslutter aftalen med kommunen. PBJ kontakter Borup om det
fremtidige samarbejde, herunder fælles drift, 2 brugsaftaler, evt. flytning af Borups bane til
bane 9 samt evt. aftale om en kommende fusion.
PBJ laver aftale med HP-tennis ang. vedligeholdelse af baner for den kommende sæson.
Ad c. budget 2016: Der var kun kommet ønsker fra juniorudvalget. Til næste møde kommer
økonomiudvalget med et samlet forslag til budget 2016. Driften af tennisbanerne og aftalen
med Borup indarbejdes i budgettet..
Ad d. evaluering af frivillighedsaftenen: Det var en god aften, men meget få deltagere,
også fra bestyrelsen.
Ad e. generalforsamling 2016: Afholdes d. 21. januar kl. 19. Vedtægterne blev
gennemgået. Indkaldelse i ATK-nyt samt Nyhedsbrev. Fremtidige valg blev diskuteret.
Deadline for genopstilling er d. 8. december. PBJ kontakter Jeppe Troldborg ang. oplæg om
behandling af tennisskader.
Ad f. ATK-nyt nr. 1-2016: Deadline for beretninger og andet stof d. 10. december.
Ad 4. sager til beslutning
Ad a. årets idrætspris: Bestyrelsen besluttede at indstille de nordiske mestre i 50+. PBJ
kontakter HP for udarbejdelse af indstilling.
Ad 5. meddelelser
Ad a. formanden: PBJ havde intet yderligere.
Ad b. kassereren: intet.
Ad c. sekretæren: OJ orienterede om restancer. Næsten ingen i klubben, men en del i
hallen, heraf 2 kontrakter. Der opkræves for træning for elite, 4.-7. hold og veteraner tirsdag
d. 17. november. Alle, der deltager i træningen, skal være vintermedlemmer. De, der ikke er,
opkræves.
Ad d. næstformanden: PB ikke til stede.
Ad e. eliterepræsentanten: TR taler med Jens ang. betaling for træning for spillere, der ikke
deltager meget. Der havde været afholdt positivt spillermøde med god deltagelse.
Ad f. juniorrepræsentanten: JT havde modtaget svar fra Karin ang. støttemidler til enkelte
juniorer. Der aftales nogle venskabskampe. Der bliver lavet en træningsplan.
Ad g. bredderepræsentanten: LP ikke til stede.
Ad h. ATK-hallen: Lyset virker efter de flestes mening fint. Man bør være bedre til at rydde
på, så der ikke står indkøbsvogne, opstrengningsmaskine, kondicykel mm. JT spørger JS om
flytning af gamle ting. PBJ svarer Flemming Ryyd om hjertestarter.
Ad i. KTU – TS72: TS 72 fjernes fra dagsordenen fremover.
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Ad j. DAI: OJ orienterede om CSIT-møde i Cancun. Holdturnering afholdes i Puebla
november 2016. WSG afholdes i Riga 2017, hvor der vil blive afholdt almindelig holdturnering
samt holdturnering for veteraner.
Ad k. KFF og brugerbestyrelse: PB ikke til stede.
Ad l. øvrige udvalg: LK orienterede fra eventudvalget. Der afholdes julefrokost med
forhåbentlig stor deltagelse. Tirsdag afholdes arrangement i forbindelse med
fodboldlandskampen mod Sverige.
Ad 6. Kommende møder
Ad a. kommende bestyrelsesmøder: Næste møde blev aftalt til.8. december kl. 19 med få
vigtige punkter på dagsordenen.
Ad b. øvrige møder: møde i økonomiudvalget tirsdag d. 8. december kl. 17.
Ad 7. Eventuelt: intet.

Ole Juhl
Sekretær
12. november 2015
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