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1. valg af dirigent & referant 

 
 

2. handlingsplan PBJ 
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b. Betaling trænere 
c. Div renovering udendørs 
d. Forberedelsesdagen 17 marts 
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PBJ/LK 
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b. Status KTU/Tennisøst  PBJ 
c. Hallen og evt udvidelse  PBJ/LK/KSC 
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j. DAI LP 
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Referat: 



ARBEJDERNES TENNIS KLUB 
 
1. Dirigent: Peter. Referent: Anders. Tilstede: Peter, Per, Katrine, Lene, Lars, Jens og Anders. 

 
2. Handlingsplan (se skema i anden fil) 

 
3. Sager til debat:  

a. Kontrakt til Bartek: Overgår fra time-regime til kontrakt med fast månedsløn. Denne er 
baseret på fastlagte træningstider for bedste juniorer og elite samt 4.-8.holdstræning. 
Spiller også holdkampe for klubben. Visse ting må vi tilkøbe, fx er torsdags motionstræning 
ikke inkluderet. Hvert kvartal vurderes om timer-løn relationen er ”fornuftig”. 

b. Betaling for trænere: Aftalt at en træner i udgangspunktet får løn jf. aftalt niveau – også 
når man træder ind med kort varsel. I enkelte tilfælde kan det være påkrævet at give lidt 
ekstra – fx ved at indtræde med kort varsel. Cheftræneren giver Lars besked i sådanne 
tilfælde.  

c. Div. renovering udendørs:  
 Per tager med til brugerbestyrelsen: dræning ved indgangen til bane 5-8. 
 Skuret ved bane 2 og 3: Claus skal i forvejen gøre rent og male. Men derudover behov 

for ny indretning. Noget a la at boldene kan køres ind i en bås, evt. at bordet gøres 
dybere og så boldene kan køres ind under. At der laves et par skabe op til taghøjde vil 
også være hensigtsmæssigt. Om muligt også en opslagstavle. Jens afklarer ved en snak 
med Claus. 

 Hegnene omkring banerne ordnes ved jordniveau, så boldene ikke kan løbe ud under.  
 Selvsående træer, der sender rødder ind i banernes grundgrus, fjernes af Claus. 
 Containere fjernes inden sæsonstart. 
 Slåmur udbedres 
 Tag ordnes og garage males ved bane 6/7 

d. Forberedelsesdagen 17. marts. 
På mødet skal punkt på hvor udvalget nedskriver sine opgaver og samt hvad de gerne vil 
varetage af opgaver. 
Træningslejr i påsken: vi går efter 3 dage i påsken med 2 træningspas for de bedre spillere 
og 1 pas for motionister + 5-8 hold. Jens kikker videre på det og sender et udkast ud til os. 
Deltagerbetaling skal tænkes ind. 

e. Spørgsmål bragt op af Jens: juniorer skal nu selv lægge ud pga KTU Øst: nu skal børn selv 
tilmelde sig og her skal man betale samtidig, dvs. at de så også må lægge ud selv. Vi laver 
en procedure, hvor Jens så på et tidspunkt samler sammen, hvem som skal have 
refunderet til Lars. Så sender Lars refundering til dem. 

f. Status KTU/Tennisøst: Peter deltager i KTU GF – ingen har mulighed for at deltage i DTF GF 
den 16 marts. 

g. Hallen og evt. udvidelse: Hal og affredning: Det har vist sig, at der ikke er tale om en 
affredning, så det åbner ikke noget vindue for ATKs ønske om udvidelse af halkapaciteten 
deroppe. Overdækning af baner på Genforeningspladsen undersøges derfor videre. 
Katrine har undersøgt både HIKs løsning og en anden løsning med solceller (bruges en del i 
tjekkiet og tyskland). Peter tager snak med Eva hos KK.  
 

Punkt 4 udgår.  
Punkt 5:  
 Formanden: Intet yderligere. 
 Kasserer: Sendes kontingentopkrævninger ud i denne tid. 
 Sekretæren: Intet yderligere 



ARBEJDERNES TENNIS KLUB 
 Næstformanden: Skøjteanlægget  graves op hele sommeren, og der bliver en del 

containere på anlægget. Men det kommer nok til at stå langs siden af klubhuset. Per tager 
op med brugerbestyrelsen med vedligeholdelse/renovering af klubhuset. 

 Eliterepræsentanten: Juniorturnering ansøgt hos DTF bliver til seniorturnering. Forventer 
den afvikles over fredag aften - søndag (forventeligt 21.-23. juni). Kategori 2. 

 Inde-holdkampene: går godt. De øverste hold ligger højt – nogle kan komme med i 
oprykningsspil. 3. hold herrer ligger dog næstsidst. Morgentræning indendørs med 
kvinderne ønskes af spillerne videreført udendørs, og er også lagt ind i kontrakten med 
Bartek.  

 Juniorrepræsentanten (Jens): Junior i god gænge – intet yderligere 
 DAI-repræsentanten: Holdet til årets DAI-tur ved at være på plads. 
 

6.   Næste møde afholdes ifm planlægningsdagen. 
 
 


