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Referat ATK-bestyrelsesmøde tirsdag 19. januar 2021: 
Deltagere: Peter, Per, Lene, Lars og Anders (referent). Afbud fra Katrine og Liv. 
 
1. Regnskab og Budget 2021 (Lars).  

Lars gennemgik regnskabet. Spørgsmål til budget blev besvaret.  
Regnskab: Regnskab påvirket af Corona. På indtægtssiden manglede ca. kr. 90.000 pga lavere 
træningsaktivitet. Dog lidt større indtægt som følge af flere medlemmer. På udgiftssiden betalte vi løn 
til faste trænere samt nye klubaktiviteter, som f.eks. event ifm. 1. holdskampe. Samlet set et underskud 
på ca. kr. 70.000.  
Udkast til budget blev gennemgået. Eventuelle tilpasninger skal sendes til Lars senest 22. februar.  
 

2. DGI medlemsundersøgelse (Peter) 
Peter havde fremsendt bud på præsentation af medlemsundersøgelsen på generalforsamlingen inden 
mødet. Den blev godkendt. 
 

3. Generalforsamling 2021, inkl. indkaldelse, dirigent (Peter) 
På sidste møde aftalte vi 1. marts som dato for generalforsamlingen, men det viser sig at DAI-
generalforsamling også ligger denne dag, så vi flytter til 4.marts. 
Der er stadig forsamlingsforbud frem til foreløbigt til og med 28. februar. Det er endda skærpet til mere 
end 5 mennesker. Det kan føre til yderligere udsættelse eller virtuel afholdelse, men vi må så tage det 
til den tid. 
 

4. Klubblad (Per) 
Per har samlet indhold til klubblad fra diverse bidragsydere. Det sidste indhold kommer på plads i løbet 
af de næste dage. Per rykker de pågældende. Det går i trykken inden udløbet af januar og bliver 
udsendt umiddelbart herefter. 
 

5. Corona-status: hvornår åbning af hallen? (Peter og Lars)). 
Ikke noget nyt. Foreløbigt lukket til 7. februar. Vi må se op til dér. Siden sidst har vi åbnet op for, at de 
som har fast banetider i rate 2 (1/1-30/4) i en periode kunne afbestille den. En lille håndfuld baneejere 
har takket ja til dette. 
 

6. Status for ude-banerne og opstart af baner 2021 (Peter)   
Peter er i gang med forhandling med HP/Claus – planen er fortsat at starte så tidligt som vejret tillader 
det.  
 

7. ATK-hallen: ATKs fremtidige brug og rådighed over hallen efter 1. januar 2022, hvor den hjemfalder til 
kommunen (Peter). Kommunen har syn af hallen ultimo januar. Herefter skal laves brugsaftale mellem 
kommunen og klubben om brug af hallen i en årrække. Der arbejdes fortsat på forskellige muligheder 
for udvidelse af hallen.   

 
8. Eventuel anskaffelse af RedPlus baner/HybridClay (inkl. lys) (Peter). 

Drøftet  
 

9. Næste møde 
Tirsdag d. 25/2 kl. 17.30-19.30. Virtuelt hvis vi ikke kan mødet. 
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10. Eventuelt (alle) 
Per rejste spørgsmål om der bør åbne for kørepenge ved fx holdkamp i Nakskov. Besluttet, at der gives 
kørepenge (1 kr. pr kørt km over 200 km) samlet for hele holdet (dvs. uanset antal biler).  
Lars: spærrer  multibookinger. 
Klubfest i juni 2021. Vi har planlagt d. 19. juni 2021, så cafeen er booket der. Derudover 
spisearrangementet lørdag d. 1. maj ved standerhejsning henlægges til aftensarrangement. 

 
/referent, Anders Dorph  
 


