ARBEJDERNES TENNIS KLUB
Referat ATK-møde d. 29/3 2020 (telefonmøde grundet Covid-19-krisen)
Tilstede: Katrine, Peter, Lars og Anders (referent)
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Siden sidst
Vende kalenderen fra sidst (indplacering af arrangementer for hele sæsonen).
Træner-situationen
Aftale med Head
Opstart af banerne
Næste møde

Ad 1. Siden sidst:
Tilbagebetalings-spørgsmål ift. medlemmers betaling – sådan er det håndteret:
-

-

bookede enkelt-banetimer: får penge tilbage til klippekort (dette er endda på den pæne side af DGIs
anbefaling, idet DGI angiver, at ift. klippekortordninger kan det overvejes, om der skal være en
forlængelse af den perioder, der er betalt for, eller der skal være tilbagebetaling).
Faste timer: Dette har karakter af Abonnnement/medlemskab af en forening: Man kan ikke kræve at få
en del af sit kontingent retur, da kontingent er udtryk for en betaling for det at være medlem i en
idrætsforening, og ikke for en specifik ydelse.

Ad 2. Vende kalenderen:
Flg var ikke på kalenderen fra sidst og tilføjes:
-

Seniortennis: tirsdage kl. 10-12 4 baner
Hygind: onsdage kl. 18.30-21.30: Bane 5-8 + 10
Motionstræning: søndage kl. 9-11, bane 1-4. Lars koordinerer nærmere med Jens

Katrine kender endnu ikke holdkampsdatoer fra Tennisøst, men de tilgår hvorefter store reserverede
baneblokke kan reduceres.
Ad 3. trænere:
Peter har til orientering sendt rundt, hvordan arbejdsgruppen, der arbejdede med at finde
trænerafløsningsetup når Bartek stopper, ser, at træningen fungerer herefter:
Motionist-træningen.
Ledes og koordineres af Jens. Udføres af ATK’s træner pulje (Frederik, Nikolaj, Katerina, Mathilde m.fl.)
Junior-træningen.
Ledes og koordineres af Jens. Udføres af ATK’s juniortræner pulje
Evt ad hoc inddragelse af Stefan Ravnholt, Mark Christensen, Steen Elsborg m.fl.
4-7 holds-træningen.
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Planlægges af Jens og Bergur i samarbejde og ledes og koordineres gennem sæsonen af Jens. Udføres
primært af ældre del af ATK’s træner pulje (Frederik, Nikolaj, Katrine, Anna m.fl.) Evt ad hoc inddragelse af
Stefan Ravnholt, Mark Christensen, Steen Elsborg m.fl.
1-3 holds-træningen.
Ledes og koordineres og gennemføres af Jens. Hver uge søges særlige input fra ATK’s mentor-/erfa- gruppe
som fx Stefan, Simon, Mark eller Steen E til udvalgte spillergrupper, ex pige-gruppe / herre-gruppe.
1-holds-/ top-elite supplement.
Koordineres af Jens. Udføres af eksterne partnere fra fx Mohamed netværk.
”Elite camps”
Koordineres af Jens. Samlinger i weekends / torsdage op til holdkamp med Matt/Bartek eller med Morten
Plougman (Weekends).
Og så er Liv fortsat en del af set-op’et – ligesom Nicolas Tybirk også er koblet på.
Peter og Katrine påtog sig at arbejde videre med det.
Ad 4. Aftale med HEAD
Head: aftaleforlængelse vendt. Enighed om at fortsætte med Head. Vil gerne have sluttidspunktet
anderledes – til at slutte ved en sæsonslut.
Vi har udeståender på en faktura på et mindre beløb, og mangler stadig en del leverancer. Peter taler med
Lars om førstnævnte og Katrine har bolden ift. sidstnævnte.
Gavekort til klubturnering: Vi behøver ikke at købe gavekort hos HEAD hertil. Så vi kan bare bruge det på
gavekort til Magasin eller Matas – er nok klogt at vælge sådan noget i stedet for.
I tilmeldingsformularen kunne man måske få dem til at vælge hvor de helst ville have gavekort til – bør ses
på.
Ad 5. Opstart udendørs:
Claus melder at der ikke er vand på bane 1-4 + 9 Claus tager derfor fat i kommunen d. 30/3.
Eventuel åbning vil i den nuværende situation være for at spille single kun, dvs. ikke double. Vi vendte risiko
for at medlemmer overtræder dette og i øvrigt sætter sig tæt bagefter fx over en øl.
En enkelt klub har i hvert fald åbnet – KB.
Genforeningspladsen står på Københavns kommunes hjemmeside som lukket af, så vi tager fat i dem.
Vi tager den op igen på møde næste søndag.
Ad 6. Næste møde
Søndag d. 5/3 kl. 10. Virtuelt igen. Samme nr og kode som nærværende møde.
/referent, Anders Dorph
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