ARBEJDERNES TENNIS KLUB
Arbejdernes Tennis Klub
Referat af bestyrelsesmøde nr. 2/2018 torsdag d. 8. marts kl. 17.30
Til stede: Peter Biltoft, Lars Knudsen, Jon Tybirk, Per Bach og Marianne Ritschel
Dagsorden:
1. valg af dirigent
2. handlingsplan
3. sager til debat
a. Sekretariatet, herunder relationen til Kommunen
b. Tennis Øst
c. Børneattester
d. Køkken
e. Frivillige og aflønning
d. Hallen
4. sager til beslutning
a. Ny sponsoraftale
b. Træningslejr
5. meddelelser
Diverse meddelelser
6. Kommende møder
a. kommende bestyrelsesmøder
b. øvrige møder
8. Eventuelt

MR
MR
LP
PBJ
LK
LK/PBJ
PBJ
KSC/PBJ
KSC/PBJ
Alle
MR
Alle

1. valg af dirigent: PBL valgtes
2. handlingsplan: MR gennemgik handlingsplanen. Følgende punkter blev slettet: 24, 25 og 42
Andre punkter fik ny dato: 29, 30, 46, 47
Ny nummering af handlingsplan:
1 (tidligere 29)
2 (tidligere 30)
3 (tidligere 36)
4 (tidligere 46)
5 (tidligere 47)
6 (tidligere 48)
3. sager til debat
a. Sekretariatet, herunder relationen til Kommunen: MR orienterede om overdragelse fra OJ
b. Tennis Øst: hold er tilmeldt, mere info følger på fællesmødet 18. marts
c. Børneattester: PBJ orienterede. Jon koordinerer med Jens omkring dette.
d. Køkken: LK oplyste, at arbejdet med at skaffe midler til renovering starter nu
e. Frivillige og aflønning: LK/PBJ orienterede om nye regler for skattefri godtgørelse
d. Hallen: PBJ orienterede om status for udvidelse af ATK-hallen
f. Indendørs baner til juniorer: JT orienterede og JT/PBJ laver udkast til løsning
4. sager til beslutning
a. Ny sponsoraftale: PBJ orienterede om ny sponsoraftale med Head og afvikling af eksisterende
sponsoraftale med Joma
b. Træningslejr: PBJ informerede om træningslejr (25 deltagere) i Kroatien i Påsken, herunder
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mindre underskud. Klubben dækker.
5. meddelelser
Ad b. kasserer: 21 deltager i fællesmødes 18. marts. Tidspunktet er ændret til kl. 11-14. Deadline til næste
klubblad lige efter påske
Ad c. næstformand: møde i brugerbestyrelse men modtog aldrig indkaldelse. Vil forsøge at få fat på referat.

Ad e. Eliterepræsentaten: PBJ orienterede om inddragelse af Bartek
Ad h. ATK-hallen: Manglende oprydning forleden mandag skyldtes, at Chris plejer at rydde op men
ikke havde gjordt det efter denne week-end. Overveje engangsbestik
Ad k. KFF: PBJ har taget kontakt til Kommunen vedr. hegnet i mellemgangen mod banerne skæres ned
for at give bedre udsyn over baner.

6. Kommende møder
a. kommende bestyrelsesmøder: tirsdag den 10. april 2018 kl. 17.30
b. øvrige møder: DTF generalforsamling 17/3 (JT deltager) og DAI generalforsamling 26/3 (LK
deltager)
8. Eventuelt: Intet

Marianne Skafte Ritschel
Sekretær
12. marts 2018

