ARBEJDERNES TENNIS KLUB
Referat af bestyrelsesmøde nr. 4/2018 torsdag d. 15. maj kl. 17.30
Til stede: Peter Biltoft, Lars Knudsen, Per Bach, Katrine Sundgaard Christensen og Marianne
Ritschel
Dagsorden:
1. valg af dirigent
2. handlingsplan
3. sager til debat
a. Sekretariatet, herunder relationen til Kommunen
b. Træningsdragter til frivillige
c. Hallen og evt udvidelse
d. evaluering træningstur
e. Motionisttilbud 2019
f. Status Genforeningspladsen, herunder lys
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
8. Eventuelt
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Referat:
1. valg af dirigent: PBJ valgtes
2. handlingsplan: KSC gjorde rede for sine tanker om soME (sociale medier) og ekstern
kommunikation i ATK. Idag har vi hjemmesiden til officiel kommunikation og en facebook gruppe
til kommunikation mellem medlemmer. KSC forbereder et oplæg til næste bestyrelsesmøde.
3. sager til debat
b. Træningsdragter til frivillige: Pakken er færdig, og listen over navne/størrelser skal checkes en
sidste gang
c. Hallen og evt udvidelse: KSC har undersøgt et par konkrete muligheder for at overdække 1-2
udendørs baner. Tanken er, at vi selv kan sætte overdækningen op om efteråret og tage den ned
igen til foråret. Prisniveau er en del lavere end en udvidelse af hallen med en ekstra bane. PBJ går
ind i projektet.
d. evaluering træningstur: KSC melder, at træningsturen har fået en god evaluering, og at der vil
blive arrangeret en tilsvarende tur på samme tidspunkt i 2019.
e. Motionisttilbud 2019: Vi tilbyder små grupper à 4 personer med 1 træner og 2-3 træningsgange
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fordelt over 1-2 uger. Udkast til pris er 250 kr. Træner er ikke fundet endnu. KSC laver et oplæg,
og træningen annonceres på hjemmesiden og gennem sekretariatet, når interesserede ringer.
f. Status Genforeningspladsen, herunder lys: PB informerede om mulighederne for at udvide
belysningen på fodboldbanen med lamper, der vender ud mod bane 9 og 10. Brugerbestyrelsen
er blevet rykket for en beslutning her.
5. meddelelser
Formand: Kun KSC deltog i seminar på Københavns Rådhus. Der var gode intentioner men ingen
konkrete bud på problemerne med banemangel. Det blev anbefalet at bruge de sociale medier til
at skabe opmærksomhed på problemet
Kasserer: ATK 90 år fejres med jubilæumsfest 9. juni og reception 13. juni. LK og PBJ laver liste
over gæster udefra til receptionen. Efter bestyrelsesmødet er invitationer sendt ud i nyhedsbrev,
på hjemmesiden og i facebook gruppen.
Eliterepræsentanten: situationen er den samme for både herrer og kvinder: mange stopper med
at spille kampe eller forlader klubben, og ATK kan ikke erstatte dem med egne spillere men må
hente udefra. KSC redegjorde for mulige løsninger, og dette vil blive behandlet på næste
bestyrelsesmøde.
Juniorrepræsentanten: JT har udarbejdet udkast til finansering af udvidet træning af juniorer, som
bliver behandlet sammen med budget for 2019.
6. Kommende møder
Bestyrelsesmøde: næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 12. juni kl. 17.30

Marianne Skafte Ritschel
Sekretær
20. maj 2018

