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Referat af ATK-bestyrelsesmøde d. 10/6-2020 kl. 19.30 - 22.00 i klubhuset 
Deltagere: : Peter, Lars, Katrine, Anders (ref.), Lene. 
Afbud: Per og Liv. 
 
Dagsorden: 
1. Pavillonen i mellemgangen v. bane 2 og 3 (Lars) 
2. Trænere – rammer (Lars og Katrine) 
3. Træner rokader og holdkampe (Katrine) 
4. ATK-Hallen (Lars) 
5. Covid19-retningslinjer fremadrettet (Lars)  
6. Status på aftalen med HEAD (Peter) 
7. Status diverse områder (alle) 
8. Eventuelt 
9. Næste møde 
 
Ad 1. Pavillonen i mellemgangen v. bane 2 og 3 - boldrum eller opholds mulighed for medlemmer. 
Der er for rodet med mange ting fremme. Juniortrænerteam har en aktie heri. Pladsen burde være 
tilstrækkelig. Liv melder ud til trænerteamet. Og der bliver stillet borde op derinde op til 
weekenden (første holdkampsrunde). 
 
Ad 2. Træner – rammer  
Drøftet. Privattrænere skal som hidtil være ATK-medlem og kan benytte trænerreservations-
mærke (reservationsnummer). Kunderne ved træningen skal selvsagt være ATK-medlemmer. OK 
til at træner kan bruge sit eget mærke sammen med trænerreservationsmærket ved træning om 
aftenen af dagmedlemmer. Bestyrelsen holder øje med at lønniveau ligger rimeligt.  
Klubtrænere aftaler vi løn med efter oplæg fra Jens, jf tidligere aftalte. 
 
Ad 3. Træner rokader samt holdkampe  
På trænersiden benytter vi os af lidt skiftende setup, men det giver ikke øgede udgifter. 
Mohammed shabib er sat på som 4-8-holds-træner sammen med Mohamed Al-Hadad. 
Inklusion af Matt/Bartek på 1.holdet for at styrke holdet og træningen op til holdkamp og for at 
undgå udtrætning af spillere og sikring af et rimeligt niveau i år. Ensbetydende med øgede udgifter 
til Matt/Bartek. Til gengæld har vi et mindre-forbrug på trænere pga Corona (at træningen kom 
senere i gang). Mohammed Shabib er også taget ind mhp forbedring af niveauet under træningen.  
  
Ad 4. Hallen – status ny coating, nye nøgler til boldrum, ny rengøringsplan, sikring mod 
uvedkommendes adgang  
Coating af banerne er i gang og forventes færdig henover sommeren. Planen er at den først tages i 
brug fra september. 
Låsesystemet udskiftet i hallen. Der udleveres nye numre til trænere og andre der har behov for 
det. Det sikres at dørene i siden ikke kan åbnes udefra, da det også har givet anledning til 
uvedkommende gæster. Minitennisnettene skal op og hænge på væggene. Den nye coating gør at 
banerne skal vaskes med mellemrum af ny maskine, der bliver sat ved den gamle indgang. Der skal 
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dutter (opskårne tennisbolde) på alt der stilles på gulvet (dvs. også bænkene). Det skal tjekkes om 
batteri i hjertestarter er ok (Peter). De to store afskærmningsnet mod sidevæggene tages ned.  
Forlængelse af ATKs rådighed over hallen drøftet – og en model for dette forhandles pt i 
Kommunen. 
  
Intet nyt at berette om forhandlingen om udvidelse af hallen.  
 
Forslag fra kommunen om at sætte lys på banerne, og få keramisk grus (dén slags grus som KB har 
på enkelte baner). 
 
Ad 5. Covid19-retningslinjer fremadrettet:  
 På genforeningsanlægget: Bordene med stole er sat op i mellemgangene, og toiletterne er 

åbne igen. Omklædningsrummene er fortsat lukkede og afventer at kommunen åbner op. 
 I hallen: Nu er der generelt i landet åbnet op for indendørs idræt, men pt er der jo gang i at få 

coatet. 
 
Ad 6. Status på aftalen med HEAD  
Aftalen er for så vidt klar. Peter afslutter kontraktindgåelsen.  
 
Ad 7. status på diverse områder  
 Hyg-ind: Pga det hidtidige forsamlingsforbud på max 10 ps er Hyg-ind først gået i gang i dag. 
 1.-3. holdstræning: Været i gang i nogen tid nu. Med adskilte grupper, der spillede internt. 

Fungeret godt med Stefan/Steen/Bartek. 
 4.-8.holdstræning: Kommet godt i gang og i fin gænge.  
 Motionisttræning: Det kører fint. Hver søndag kl. 9-12. Der er fuld booket op. Jens styrer det.  
 Holdturnering: Holdkampe starter på lørdag. Alle hold får sandwich aht sikkerhed ift. corona. 

Tennisøst-kampe helt frem til ind i begyndelsen af juli. Meget intenst program for bl.a. DH-
rækkerne i august. 

 DAI: pinseturneringen blev aflyst. Holdturneringen i starten af august. Landsstævnet er ikke 
afklaret, og savner baner pt.  

 Klubturnering: er i god planlægning. Afvikles i år fra medio juni og frem, grundet sidste års 
erfaring med stort deltagerfelt. Med et tilsvarende stort deltagerfelt i år ville det blive meget 
svært at få afviklet i august-september ligesom sidste år pga det sideløbende meget intense 
holdkampsprogram i august (grundet den forkortede holdkampssæson i år). 

 ATK-liga: Meget stor tilmelding i år – fra ca 55 deltagere på samme tidspunkt sidste år til 84 i 
år. 1.runde er godt i vej. Pga banepresset besluttet, at for 2.runde (begynder 21/6), fjerner vi 
mulighed for at bruge ATK-liga-nummeret så man kan booke 2 timer til en kamp [er 
efterfølgende pr maildrøftelse ændret til at det dog godt kan anvendes på hverdage kl. 07-15 
og i weekenderne i uge 27-30]. 

 Festlighed, som ellers var planlagt til juni: flytning påkrævet pga corona og forsamlings-
begrænsningen til pt 50 personer. Men til hvornår? Den lægges på klubturn-finaledagen som vi 
plejer. 
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Ad 8. Eventuelt  
Der kommer ny facade på klubhuset. Vi byder på en øl mv. når det er færdigt. 
Vi luftede tanker om at få et arrangement som det vi har set af Tennisøst’ inspirations-camps med 
Frederik Løchte: Peter drøfter muligheder med Tennisøst. 
 
Ad 9: Næste møde 
Aftalt onsdag d. 12. august kl. 19.30 i klubhuset. 


