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Referat ATK-bestyrelsesmøde 12. august 2020 kl. 19.30 

Dagsordenspunkter:  
1. Status på pavillonen i mellemgangen v. bane 2 og 3 ift. ryddelighed 
2. Oversvømmelsesproblem i mellemgangen ml bane 6 og 7 ved kraftig regn 
3. Elite-holdkampe: flere weekender, hvor vi gør noget ud af publikumsdelen? 
4. Parasoller eller lignende til banerne på meget varme dags som vi har oplevet på det seneste 
5. ATK-ligaen: evaluering af sidste mødes beslutning om afvikling i sommerferien. Har vist sig at være 

rigelig banekapacitet i sommerferien (Anders)  
6. Planlægning af Klubfest 2020 (Lars) 
7. Motionstræning i hallen (torsdag og søndag): afklaring af behov og plan for mulig træning (Lars) 
8. Status på hallen: ny coating, fjernelser af side net, opmagasinering, oprydning i boldrum, nøgler (Lars).   
9. Indførelse af mulighed for afbestilling af faste timer indendørs? Og i givet fald hvilken model? Nærmere 

forklaring eftersendes snarest (Anders). 
10. Frivillighedsfest: noget at drøfte og evt. tage stilling til? (Anders/Lars) 
11. Eventuelt (herunder bl.a. status på facadearbejde på klubhuset og inspirations-camp-ideen fra sidste 

møde) 
12. Næste møde 
 
Ad 1. Status på pavillonen ml bane 2 og 3: Der er fortsat behov for fokus på oprydning.  Jens og Liv følger 
op.  

Ad 2. Oversvømmelsesproblem ml bane 6 og 7: Kommunen kræver indtil videre dokumentation af, 
hvordan/hvorfra vandet flyder til, så de kan se, hvad problemet skyldes. Katrine taler med Camilla om at 
lave videooptagelse. 

Ad 3. Gøre et arrangement ud af nogle holdkampsdage: Der er endnu et arrangement på lørdag d. 15/8, 
hvor klubben ligesom d. 8/8 giver fadøl+”knækker” i et tidsrum i løbet af dagen. Enighed om at vi også gør 
det d. 23., hvor der er vigtige hjemmekampe for juniorer og veteranholdene. Lars og Katrine holder øje 
med andre gode muligheder. 

Ad 4. Parasoller el.lign.: Lars taler med Carlsberg om de kan tilbyde parasoller eller lignende. 

Ad 5. ATK-ligaen. Afvikling af 2.runde: På sidste møde aftalte vi, at ATK-ligaen ikke kunne afvikles med ATK-
liga-reservations-nummeret som makker-nr. sammen med de 2 spilleres egne numre, fra og med 
klubturneringen gik i gang. Efterfølgende aftalte vi pr mail at der dog kunne være adgang til at spille på 
hverdage kl. 07-15 + de fulde weekender i uge 27-30.  Der har i disse uger ikke været problemer med 
banekapaciteten pga ATK-ligaen, tværtimod har der været en vis fri banekapacitet hverdagene i disse uger 
kl. 15-17 også. Om ATK-ligaen overhovedet har behov for yderligere banekapacitet i disse uger er dog også 
usikkert, da der var rigtigt mange ledige timer i weekenderne.  

Besluttet at Turneringsudvalget evaluerer det mhp hvordan det skal køre fremover og inddrager 
bestyrelsen om nødvendigt. 

Ad 6. Klubfest: Lars prøver at finde en DJ. Vi sigter efter en pris for deltagelse på 150 kr. Lars sørger for 
plakat og tilmelding via evt. inddragelse af relevante ressourcepersoner. Vi kikker næste år på, om vi kan 
gøre noget, herunder via flytning af tidspunkt for klubfesten til fx før sommerferien mhp at få en mere 
vellykket fest med flere tilmeldte. 
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Ad 7. Motionstræning i hallen: 

Torsdage: Timer torsdag aften deles med elitetruppens træning. Nogle torsdage er der blot enkeltstående 
timer – som dermed er for få til at kunne bruges til motionisttræningen – disse timer sættes fri til fri 
booking af menige indendørs medlemmer. De andre torsdage, hvor der er blokke af timer, lægges 
motionisttræning.  

Søndage: motionisttræningen her foregår hver 14. dag.  

For motionisttræningen både torsdag og søndag: Lars/Katrine orienterer Jens om hvilke datoer der er til 
rådighed. Jens kører det ligesom udendørs, dvs interesserede henvender sig til Jens. Jens sætter hold 
sammen og står for opkrævning af betaling. Jens betaler baner bagud (klubben tager risikoen for lukning 
pga Corona). Prioritet skal gives til de medlemmer, som har været medlemmer (fuldtid/dag) henover 
sommeren. Der vil være træning på flere niveauer og det meldes ud på hjemmesiden (og evt. andre 
platforme, hvis nyttigt, så indendørs medlemmer kan tilmelde sig). 

Ad 8: Status på hallen: Banen er nu coated, men er under rengøring. Sidenet fjernes som aftalt. Der er gjort 
klar til gulvvaskemaskinen i teknikrummet. Boldrummet skal opryddes – Peter taler med Jens. 
Arbejdsgruppe af Katrine, Peter og Liv kikker på indretning af opholdsrummet. Liv står for at tilvejebringe 
liste over hvem som skal have nøgle til hallen og boldrummet. Som tidligere aftalt ”blændes” dørene der 
giver adgang til banerne direkte udefra, derved at det hindres, at dørene ikke kan efterlades lukkede men 
alligevel mulige at åbne udefra.  

Peter orienterede om møder med kommunen, som ser på en samlet løsning for idræt på Bellahøjmarken. I 
dette arbejde kan en udvidelse af hallen op mod ”friluftbadet” komme i spil. Peter/Henrik arbejder videre 
med muligheden.  

Ad 9. Indførelse af afbestillingsmulighed på faste timer i hallen: Vedtaget med virkning fra næste 
vintersæson (2021-22). Vedtaget med Peters ændringsforslag om at vi sætter banelejen, så prisen for en 
sæson (1/9 – 30/4) bliver på samme niveau som hidtil. Dvs. umiddelbart noget a la 165 kr/time for A-
timerne og 120 kr/time for B-timerne. Anders og Lene, indhenter erfaring fra klub(ber) der benytter 
afbestillingsmuligheden og afklarer den helt præcise model med Globus data, inkl tekst til hjemmeside,  
forslag til kompensation hvis timen udlejes mv.  

Lars udtrykte ønske om at stoppe med det administrative omkring hallen efter dette år.   

Ad 10. Frivillighedsfest: Det bliver fredag d. 30. oktober. Lars er tovholder og forbereder nærmere. 

Ad 11. Eventuelt: Facadearbejdet på klubhuset går i gang om 3 uger. Vi får at se om det så kan blive færdigt 
til en lille fejring  i årets sommersæson. Ellers må det blive næste år, evt. som del af standerhejsning. 

Forslag fra Per til overvejelse for Turneringsudvalgt: at klubturneringen får både en +40 og en +50 række for 
at sikre større jævnbyrdighed. 

Ad 12. Næste møde: Mandag d. 21/9 kl. 17.30-19.30 i klubhuset. 


