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Bestyrelsesmøde tirsdag d. 14. januar 2020 kl. 17.30 i klubhuset (Afbud: Liv, 
Katrine). 

 
Dagsorden og referat: 
1. valg af dirigent & referant 

 
 

2. handlingsplan Anders 
3. Emner til debat/beslutning  
a. Generalforsamling 

a. Dirigent. Lars spørger Thue 
b. På valg. Formand, sekretær, Bredde-, Elite- og Junior-repræsentanterne i 

bestyrelsen er på valg. Og af revisorer (inkl. -suppleanter: Thue og 
Henning/Paul/Allan 

c. Regnskab. Lars tog os igennem det. 
d.  Budget. Tog Lars os også igennem. 
e. Årets ATK’er. Har vi jo besluttet på sidste bestyrelse. Ikke noget nyt. 

Peter/Lars  
Lars 
 

b. Status trænere. Vi har ikke fundet en træner. Det kan blive en træner eller flere. 
Der arbejdes videre herpå.  

Jens/Peter 

c. Status hallen.  
a. Ny coating. Har været på i 8-9 år. Koster ca 200.000 kr. + moms. 
b. Udluftning. Bud herpå fra Jens: 100.000 kr. Vi overvejer dog også den lille 

løsning som vil være markant billigere.  
c. Hawk-eye. Et system der kan registrere en hel masse og som koster op imod 

35.000 kr.  
d. Forlængelse af lease. Vi skal have overvejet timingen af disse eventuelle 

beslutninger/udgifter da afholdelse af store udgifter vil få lille 
”tilbagebetalingstid”, hvis hallen går tilbage fra kommunen efter 2023. 

Peter 

d. Hallen og evt udvidelse . Der er møde med KK i januar vedr. udvidelse PBJ/LK 
e. Status Padel. Der er for få der er interesseret i padel. Vi tænker fortsat at købe 

banetimer. Halvdelen af gangene står Liv for at træne på dem. 
LDS 

f. Opstart 2020 & Tennistræningslejr 2020? Banemand er klar på at gå i jorden 
snarest muligt. Vi sørger for at en anden / andre betalt(e) person(er) sørger for 
at luge græs, klippe grene osv, idet Claus’ ekspertisetid helst skal centreres om 
baneplejen. 

 

g. Træningslejr: vi arrangerer en tur hjemme, men ser også på om noget et eller 
andet sted billigt kan køres i påskeferien. 

Peter 

h. Kommunikationsudvalget. Per nævnte en mulighed med at lave nyhedsmails i 
stedet for, hvor man kan putte film mmm i. Kan gøres for en billig penge. 

 

i. Jens og Per tager en snak med Bruno, om at få etableret en motor til at lave 
klubbladet og nyhedsmails. Vi snakkede lidt om hvorvidt unge spillere kunne 
engageres til SoMe (instagram og Facebook) og om det kunne generere indhold 
til nyhedsmails og klubblad.  

Per 

j. Lys på banerne og brugerbestyrelsen. Ikke noget nyt af relevans fra 
brugerbestyrelsen for ATK. Lys på banerne: Per fortalte om LED-lys’ muligheder.  
Vi skal have prøvet det (findes i Paris) og så vil Peter og Per tage en snak med 
kommunen og advokere for det. 
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4. meddelelser  
a. formanden. Intet at bemærke PBJ 
b. kassereren. Intet at bemærke LK 
c. sekretæren. Intet at bemærke  
d. næstformanden. Intet at bemærke PB 
e. eliterepræsentanten. Intet at bemærke KSC 
f. juniorrepræsentanten. Intet at bemærke JS 
g. bredderepræsentanten. Intet at bemærke LP 
h. ATK-hallen. Intet at bemærke LK, PBJ 
i. KTU – TS72. Intet at bemærke PBJ 
j. DAI. Intet at bemærke LP 
k. KFF. Intet at bemærke PB, PBJ 
l. øvrige udvalg. Intet at bemærke Alle 
6. Kommende møder  
a. kommende bestyrelsesmøder PBJ 
b. øvrige møder Alle 
8. Eventuelt  
 
/Anders (ref) 


