ARBEJDERNES TENNIS KLUB
Referat af bestyrelsesmøde torsdag 30. september 2021 kl. 17.30-20.00
Deltager: Peter, Lars, Lene, Anders(ref) og Nicolaj Gülstorff pva juniorudvalget. Afbud: Per, Liv og Katrine
1. Frivillighedsaften
Det inviterede felt afklaret. Lars sender invitation en af de nærmeste dage. Lars efterspurgte en
opdateret liste over udvalgenes medlemmer.
2. Status indendørs
ATK-hallen sælger ikke flere faste bookinger for nu. Vi er endte foreløbigt med lidt færre faste
bookinger end sidste år for at sikre flest muligt adgang til at spille. Vi ser det an og evaluerer når vi får
oversigter over den endelige udnyttelsesgrad for de kommende måneder.
3. Trænersituationen
Elite- og motionist-delen: vi vil gerne have en fast træner (der evt. også kan hjælpe lidt til
juniortræning). Vedkommende skal ikke nødvendigvis tage alle elite- og motionisttræner-timerne.
Peter foreslår at vi laver et opslag. Vedtaget. Peter tager det videre.
4. Status på anlægget udendørs – hvor længe skal vi holde åben, og noget der skal repareres/ændres til
næste år?
Hvor længe åbent: regner med til og med uge 42. Men besluttet at holde baner åbent så længe som
banemand Claus siger god for, at de kan tåle det. Efter uge 42 lukker vi klubhusets omklædning ned.
Rengøring i omklædningsrummer lukkes herefter ned. Der sendes nyhedsmail ud.
Træer er trimmede ved bane 5-8 og busk på bane 2. Lars kontakter kommunen for yderligere trimning
af træer.
5. Fastlæggelse af hvornår vi åbner for dagmedlemmer, venteliste, antal fuldtidsmedlemmer
Frist for indbetaling af nyt kontingent sættes til 1. marts. Ca. 14 dage efter åbnes for nye medlemmer.
Peter skriver informationen til sekretariatet.
6. Igangsættelse af frivilligundersøgelse og medlemsundersøgelse. Sidstnævnte tænker vi droppe for i år,
da det er samme undersøgelse som sidste år. Næppe nogen betydende ændring på så kort tid.
Frivillighedsundersøgelse: Nikolaj tager tovholderskabet.
7. ”Fremtidens ATK” (efter at Khb. Kommune overtager ejerskabet af hallen pr. 1/1-2022)
ATK-hallen som institution skal ophøre, idet kommunen ikke kan/vil indgå aftale med den. Så den
nedlægges og leje af ATK-hallen sker med ATK. Udmeldingen fra kommunen er (indtil videre), at vi ikke
må ikke have overskud i hallen. Det giver også nogle udfordringer ift. at opspare penge til udvidelse af
halkapaciteten fremadrettet.
Peters forslag vedtaget:
Udendørs:
1) Alle er medlemmer af ATK (dag, junior, senior, passiv). Pris umiddelbart uændret.
2) Alle aktive medlemmer (dvs ikke passive) kan booke baner udendørs året rundt. Vi skal finde et
håndterbart ”lukke kriterie” for bane 9 og 10, når de er omlagt.
Hallen (Hallens økonomi og overgang til ATK er også en del af halbestyrelsens møde den 4 oktober)
3) Der oprettes en brugsaftale mellem kommunen og ATK (sommer). ATK-hallen nedlægges som
institution, idet kommunen ikke kan/vil indgå aftale med den.
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4) Det kræver et separat medlemskab af hallen, for at kunne booke baner her. Dette kan f.eks. være
de eksisterende 200,5) Man kan KUN være medlem af hallen, hvis man som minimum er medlem i ATK. Vi er foreløbigt
uafklarede om man kan nøjes med at være passivt medlemmer eller skal være minimum
dagsmedlem.
6) Hallens økonomi må ikke have et ”strukturelt” overskud (jf kommunen). Der er derfor en separat
regnskabskreds for hallen. Overskud mhp at spare op til udvidet halkapacitet, helårs
udendørsbaner, mv. skal således ske i udendørs-sæsonen. Pga fordringen om ikke økonomisk
overskud skal hallen have separat regnskab. Det kikker Lars J og Lars K (hhv. hallens og klubbens
kasserer) på.
Halbestyrelsen kommer med et forslag til, hvordan hallens drift kan inkorporeres i klubben.
8. Hybridbaner-tilskuds-"tilsagnet" fra kommunen - hvad giver det anledning til af arbejde hos ATK og
proces for dette.
Siden sidste møde har vi jo fået tilsagn fra kommunen på at den vil betale kr. 900.000 til omlægning af 2
baner til hybrid-baner (helårs-grus-baner) og lys på disse baner. Vi forventer selv at skulle betale sådan
noget som kr. 400.000.
Det er et kommende endeligt møde i borgerrepræsentationen om det.
Uafklarethed om, hvorvidt det er kommunen eller klubben som skal være tovholder på projektet. Hvis
det er kommunen har det den økonomiske fordel, at den ikke skal betale moms, så ud fra det element
kan man håbe, at det bliver kommunen.
Drøftelse af om det kan klares uden byggetilladelse – byggetilladelse forudsættes så vidt vides nemlig,
at der rejses master el.lign. konstruktion, men i nogle klubber klares oplysning af bane med LEDlyskæder, således fx i Ryparken. Sådan klubs erfaring undersøges. Vi havde en drøftelse om der også er
behov for et låsesystem, som ligesom lyset vil kræve el-tilslutning.
Lars og Peter kikker videre på disse forhold i en lille arbejdsgruppe.
Formelt ift beslutning om at omlægge til hybridbaner og lys på disse baner: Drøftet. Iflg. Vedtægterne
kræver det ikke forelæggelse for generalforsamlingen. Ved såvel forelæggelse af ideen på den ordinære
generalforsamling i maj ’21 (efter beskrivelse af det i klubbladet) var der stor opbakning hertil ligesom
forelæggelsen i ATK-facebook-gruppen af nyheden om beslutningen om omlæggelse af de 2 baner til
helårsgrus og kommunens tilsagn ved opslag kun har høstet omfattende positive tilkendegivelser.
Konkluderet at projektet har såvel den formelle som reelle opbakning på plads.
9. To ATK-medlemmer har stillet forslag om at faste timer i ATK-hallen nyfordeles med kort regelmæssigt
interval. Drøftet. Flertal for at fastholde det eksisterende system, hvor faste tider kan fastholdes
Argumenter for:
- Alle stilles lige.
Argumenter imod:
- at det vil ødelægger de små tennis/sociale-miljøer og de nye som måtte opstår ryger så også bare
ud når posen rystes igen. Folk får samlet sig i grupper, som får indrettet sig på at kunne på et
bestemt tidspunkt, og det kan ikke altid bare lige ændres.
- Principielt skal mere eller mindre alle andre faste banetimer også nulstilles/revurderes med dette
interval, så der er en uligestilling, hvis dette ikke sker.
- Trykket på halbanerne må forventes at tage en del af med etableringen af hybridbanerne, jfr.
ovenstående punkt herom.
- Der er foreløbigt tyndet lidt ud i de faste banetimer for at gøre det lettere at få banetid.
Peter besvarer de to henvendelser.
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10. Udvidelse af hallen: der er lavet en helhedsplan for Bellahøjhallen-området: møde i midten af oktober.
Klubben er inviteret. Henrik Ravnild deltager for hallen.
11. Eventuelt:
- Klage til bestyrelsen vedr klubturnering fra den ene part i en Klubturneringsfinale, som ikke er
blevet spillet. Parten mener at skulle vinde uden kamp. Klagen drøftet og opbakning til
Turneringsudvalgets påtænkte beslutning om, at de kan få til uge 42 til at få spillet kampen.
- Nogle drøftelser om arrangering af motionisttræning.
- Input fra Lars K om praktik omkring tilmelding til klubturneringen og det meget omfattende arbejde
ift betaling af deltagergebyr, som sen tilmelding kan give anledning til.
12. Næste møde: tirsdag d. 23. november kl. 18.00 (nyt klokkeslet!)

