ARBEJDERNES TENNIS KLUB
Referat ATK-bestyrelsesmøde tirsdag 8. december 2020:
Deltagere: Peter, Per, Lars og Anders (referent), og Katrine og Lene virtuelt. Afbud fra Liv.
1. DGI medlemsundersøgelse (Peter)
Peter har rundsendt mail med link til resultater. 175 medlemmer svarede.
Vi tænker, at præsentere den på generalforsamling. Peter prøver at lave oplæg med fx 7-10 punkter. Vi
overvejer, hvordan vi bruger undersøgelsen i debat. Kunne bl.a. være interessant at se på, hvorfor er
der mange som ikke har svaret på visse emner.
2. Budget 2021 (Lars).
Vi laver budget efter d. 15. januar, hvor regnskabet er færdigt. Herefter går det ud til bestyrelsen for
input – og så tilbage til Lars.
3. Generalforsamling 2021, inkl indkaldelse, dirigent, årets ATK’er, (Peter)
Der er forsamlingsforbud for mere end 10 mennesker frem til foreløbigt til og med 28. februar, så det
må være bagefter. Peter formulerer en indkaldelse, inkl. de helt sædvanlige punkter, men med
begrundelse af forsinkelse og hvad der så sker. Vi skriver udvalgenes beretninger til sædvanlig tid primo
januar til optrykning i klubbladet. Officiel indkaldelse kommer i klubbladet, og tidspunkt sættes til
mandag 1. marts.
Vi skriver sammen om bud på årets ATK’er.
4. Klubblad (Per)
Udvalgenes beretning indrykkes som tidligere år i første klubblad. Vi skyder bladets udgivelse som
nævnt i ovenstående punkt, så vi så vidt muligt kan få Generelforsamling-indkaldelsen med heri.
5. Status på booking af ATK-hallen (faste bookinger, loft for åbne bookinger, træneres status) (Anders)
Som tidligere besluttet er der indført et max for medlemmers antal åbne bookinger, på 2 åbne
bookinger. Denne begrænsning er for begrænsende for trænere. Anders kikker på at den tekniske
mulighed for at trænere ikke er underlagt samme begrænsning. Derudover har vi stoppet med flere
faste bookinger i 2.rate af sæsonen efter en ret stor efterspørgsel i 2.halvdel af november.
6. Status på udvidelse af træning for 4-5 hold (tilføjelse af træning i ekstern hal):
Katrine og Anders taler om hvem disse spillere er. Vi afventer endelig opgørelse af behovet og bestilling
af banetimer til vi er på den anden side af genåbning af tennishallerne, og til vi har afklaret interessen
fra denne gruppe.
7. Hallen – udvidelse (Peter).
Der arbejdes videre med en udvidelse af hallen. Det er ikke sandsynligt, at den vil ligge sammen med
den eksisterende, dvs det vil i givet fald blive en separat bygning.
8. Status på opdatering af opholdsrummet mv. i ATK-hallen (Peter)
Der er besigtigelse af området efter bestyrelsesmødet. Mere tilgår senere.
9. Forberedelse udendørs 2021 (Peter)
Vi vil gerne starte op så tidligt som muligt. Vi prøver at få banerne åbnet tidligt.
Pumpen ved bane 5-8 kan fortsætte et år mere.
10. Næste møde
Tirsdag d. 19/1 kl. 17.30-19.30.
/referent, Anders Dorph
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