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Bestyrelsesmøde på tirsdag d. 3/11 kl. 17.30-19.30 i klubhuset   
Deltagere: Peter, Per, Lars, Katrine, Lene og Anders (referent). 
 
1. Budget 2021 (Lars) 

Lars laver udkast med basis i sidste års budget linje og sender rundt i høring til bestyrelsen. 
 

2. Åbning for nye medlemmer – hvornår fra og både ift. udendørs og indendørs? (Lars):  
Besluttet at vi åbner fra Januar 2021 for udendørsmedlemmer. Ingen åbning for vintermedlemmer, idet 
det fortsat er således, at indendørsmedlemmer skal have været udendørsmedlem i den forgange 
sæson. 
 

3. Status for booking af ATK-hallen. Bookingen er meget høj. Skal det fx betyde noget for salg af 
yderligere kontrakttimer? (Anders) 
Bookinggraden er meget høj – i oktober har der i typisk været gennemsnitligt været 1-2 ledige 
banetimer pr dag i tidsrummet kl. 07-22, når man kikker 14 dage frem (dén periode man kan booke 
frem i tiden). Dvs. at man i høj grad skal sidde på spring meget god tid i forvejen, hvis man vil have en 
banetime i et tidsrum der ikke ligger helt i kanten af dagen (dvs. kl 06-07 eller kl 22-24).  
Besluttet, at for nærværende skal ikke sættes begrænsning for fast booking, da faste banetimer 
opfylder nogens behov for at spille ugentligt.  
I stedet besluttet, at sætte et maksimum på, hvor mange banetimer et medlem kan booke ad gangen: 
besluttet et loft på 2 åbne bookinger indenfor pr. medlem indenfor bookingperioden på de 14 dage.  
Besluttet, at det søges indført med virkning fra 1. december (action: Anders).   
Forslag om præcisering af teksten på hjemmesiden om klubbens mulighed for vederlagsfri inddragelse 
af banetime. Anders vurderer på dette. 
 

4. Opdatering af opholdsrummet mv. i ATK-hallen (Katrine).  
Katrine har rundsendt forslag forud for mødet. Bred opbakning til forslaget. Dog henledt 
opmærksomhed på – ved det videre arbejde med forslaget – at der kommer mange børn i dette 
område. Derudover tilslutning til også at se på mulighed af panoramavindue ind til bane 2 på linje med 
vindue ind til bane 1. Gangen kunne i den forbindelse også prydes med billeder fra klubben, historiske 
nøglepersoner i klubben, mv. 
Peter tager det op med Henrik og Lars fra ATK-hallens bestyrelse – det videre arbejde foretages mellem 
Katrine, Liv og Peter. 
 

5. Forslag om at iværksætte ”aflysning af bane” allerede fra 1/1-2021  (Anders) 
Besluttet at iværksætte det fra 1/1-2020.  
Derudover drøftet tilbagebetalings-beløbet. Flertal for en løsning der hedder 50 kr retur til ”fast bane-
ejeren” og 50 kr. til en pulje, og ellers ok til at det bliver 50% af banens købspris retur til ”fast bane-
ejeren” og 50 kr. til en pulje. Puljen går til juniortur eller lign. 
Update efter mødet: Anders har talt med Globusdata: systemet har ikke den funktionalitet blot at give 
et bestemt krone-beløb retur, og det har heller ikke den funktionalitet at vi kan se en log over hvor 
mange faste baner, der er afbestilt og genudlejet, hvilket er forudsætningen for at vi kan give 50 kr. pr 
sådan afbestilling. 



ARBEJDERNES TENNIS KLUB 
 

Side 2 af 2 
 

Dermed er den vedtagne beslutning, der føres ud i livet: 50% af banens købspris retur til ”fast bane-
ejeren” såfremt banen udlejes igen og Anders/Peter vurderer hvor mange gange det er sket og der 
overføres for hver af disse gange 50 kr. til en pulje.  
 

6. Betaling for Bartek & betaling for at være på elitetræning (Peter) 
Forøgede udgifter til Bartek (lønforhøjelse). Besluttet at imødekomme det.  
Besluttet at hæve betalingen for elitespillere fra 750 kr. til ca. 1000 kr. 
 

7. Krav til spillere på 1.-4. hold og inklusion af ungdomsspillere. Og flytning til 5.-8. hold (Peter). 
Drøftet. Besluttet at man skal stå til rådighed for holdkampe, hvis man skal være med til træning. 
Indslusning af nye spillere – kandidater til 1-4.hold sker som det er for nærværende i høj grad via 
træningen i ATK-hallen på tirsdage kl. 21.45-23 i ATK-hallen. 
Drøftet spørgsmålet om, hvordan vi sikrer, at de, som spiller dér, kan få lidt mere spilletid og kan rykke 
opad, og drøftet hvordan vi sikrer tilstrækkelig styrke/jævnbyrdighed i træningen i ATK-hallen på 
tirsdagene. Eliteudvalget undersøger om der kan lejes baner i andre haller til disse 1.-4.holds-
kandidater. 
 

8. Status udvidelse af hallen (Peter) 
Drøftet strategi og muligheder. 
 

9. Status Padel (Peter) 
Det forsøges igen at få padel-banetimer på de 2 baner på Genforeningspladsen. 
 

10. Antal hold til udendørs-sæsonen 2021: samme antal hold til holdkampsturneringen som i 2020? 
(Anders) 
Flertals umiddelbare holdning er samme antal hold som sidste sommer. Hvis der er behov for at finde 
spillere frem til holdene ift. 2020-sæsonen stiller Lene og Per sig til rådighed med bistand.  
 

11. Valg til bestyrelsen i februar – en lodning af stemningen hos dem på valg (Peter) 
Drøftet. 
 

12. Næste møde: tirsdag d. 8. december 2020 kl. 17.30-19.30 i klubhuset. 

/referent, Anders Dorph  


