
ARBEJDERNES TENNIS KLUB 
 

Arbejdernes Tennis Klub 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 3/2018 torsdag d. 10. april kl. 17.30 

Til stede: Peter Biltoft, Lars Knudsen, Jon Tybirk, Per Bach, Lene Petri, Katrine Sundgaard 
Christensen og Marianne Ritschel 

 

Kl. 18-19: KTU formand Joakim Törring.og næstformand Henrik Klitvad 
 
Dagsorden: 

1. valg af dirigent  

2. handlingsplan MR 

3. sager til debat  

a. Sekretariatet, herunder relationen til Kommunen MR 

b. Træningsdragter til frivillige KSC, LK 

c. Status trænere PBJ 

d. Hallen og evt udvidelse  PBJ/LK 

e. evaluering træningstur KSC 

f. Motionisttilbud 2019 LP/KSC 

g. Status Genforeningspladsen, herunder lys PB 

4. sager til beslutning  

a. Junior indendørs 2018/2019 samt evt afledte effekter JON/PBJ 

b. Trænerlønninger  JON/PBJ 

5. meddelelser  

a. formanden PBJ 

b. kassereren LK 

c. sekretæren MR 

d. næstformanden PB 

e. eliterepræsentanten KSC 

f. juniorrepræsentanten JT 

g. bredderepræsentanten LP 

h. ATK-hallen LK, PBJ 

i. KTU – TS72 PBJ 

j. DAI LP 

k. KFF PB, PBJ 

l. øvrige udvalg Alle 

6. Kommende møder  

a. kommende bestyrelsesmøder MR 

b. øvrige møder Alle 

8. Eventuelt  

 
  
 

1. valg af dirigent: PBJ valgtes 

2. handlingsplan. I forbindelse med punkt 1 har turneringsudvalget evalueret udfordring/ATK-liga 
og udarbejdeet 3 forslag til ny struktur, som KSC, LB og MR diskuterede forud for 
bestyrelsesmødet. MR sender 3 forslag til bestyrelsen for endelig beslutning. 
MR og OJ har ændret bane 9 til1½ times booking 
PBJ orienterede om børneattester, og JT har efter bestyrelsesmødet afklaret, at børneattester kun 
skal indhentes ved ansættelse. Vedhæftede vejledning opbevares på kontoret. 
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3. sager til debat 

a. Sekretariatet, herunder relationen til Kommunen: Arbejdet med Foss ansøgning starter snarest 
v. Charlotte Bak og MR 

b. Træningsdragter til frivillige: KSC sammensætter en pakke ud fra Joma kataloget . Hvis muligt 
bliver der også tøj til juniorer 

c. Status trænere: Aftale med Bartek om 6 timer om ugen + ekstra timer ifm. Holdkamp. Der 
arbejdes på hen ad vejen at tilbyde flere timer 

d. Hallen og evt udvidelse: Møde 17. april i halbestyrelsen. Generel positiv stemning omkring at 
gå videre med at bygge en bane via udvidelse i begge sider. Peter/Lars kommer med konkret 
oplæg. KSC undersøger alternativ i form af boblehal til overdækning af udendørsbane(r) 

f. Motionisttilbud 2019: KSC redegjorde for tanker om startpakke for personer, som ikke er 
medlem af ATK og ikke allerede spiller tennis. KSC laver et konkret forslag og sekretariatet noterer 
navn og kontaktinfo på henvendelser fra interesserede allerede nu. 

 

4. sager til beslutning 

a. Junior indendørs 2018/2019 samt evt afledte effekter: PBJ redegjorde for manglende 
sammenhængende træningstider i andre haller. Konklusionen er, at udvidelsen af  
juniortræningen sker i hallen og vedr lørdag formiddag (9-12).  Ialt 12 personer får dermed ikke 
tilbud om at genbooke deres banetid. De tilbydes en engangs-kompensation på 500 kr. til fri 
booking af baner på andre tidspunkter. De personer, der ikke har andre faste banetid i forvejen, 
tilbydes at komme først i betragtning, når baner frigives. PBJ kontakter de berørte pesoner. Den 
udvidede juniortræning finansieres til dels ved øget egenbetaling, og JON laver udkast. Evaluering 
efter ½ år. 

b. Trænerlønninger: De foreslåede lønsatser blev besluttet. LK undersøger vilkårerne for 
honorarlønning 

 

5. meddelelser 

b. kassereren: bane 6-7-8 åbner 16. april, resten åbnes løbende. Der informeres i nyhedsbrev og 
på hjemmesiden.  
Har indhentet tilbud på ’klipning’ af hegn i mellemgangen til bane 2 og 3. Tilbuddet lyder på 
34.000 kr. Alternativtet, hvor banemand Claus laver det med en boltsaks og afstiver hegnet med 
en wire, forfølges. 
Overvejer at ændre indmeldelsesproces på hjemmesiden, så nye medlemmer kan søge om at 
blive fuldtidsmedlem med det samme.  

 

6. Kommende møder 

a. kommende bestyrelsesmøder: tirsdag den 15. maj 2018 kl. 17.30 

b. øvrige møder: Semiar om klub- og talentudvikling i københavnske tennisklubber 30. april (Jens, 
Liv, Peter deltager), Repræsentantskabsmøde i Brønshøj & Husum forenede sportsklubber den 
24. april (Ole deltager) 

 

8. Eventuelt 
Besøg af KTU formand Joakim Törring.og næstformand Henrik Klitvad. Diskussion med fokus på 
holdturnering, individuelle turneringer, juniorer og fusion mellem KTU og SLTU.  

 
 
 
Marianne Skafte Ritschel 
Sekretær 
11. april 2018 
 


