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Referat af bestyrelsesmøde torsdag 23. november 2021 kl. 18-20. 
Deltager: Peter, Lars, Per, Anders(ref) og Nikolaj Gülstorff pva juniorudvalget. Samt Lene og Katrine (via 
web). Afbud: Liv. 
 
1. Hvordan sikrer vi fremdrift i beslutningerne/får lavet udvikling 

- Enighed om behov for at stramme op i forhold til at få aftalte tiltag udført.  
- Nyhedsbreve – kadence og hvem driver dem? 

Per styrer det stadig. 
- Frivillighedsundersøgelse 

Drives af Nikolaj. Den kommer med i nyhedsbrev og på hjemmeside (tager fat i Lars H til at hjælpe 
med det) og facebook. Svarfrist for medlemmerne inden d. 20/12. 

- Status opdatering af indhold på hjemmesiden 
Enkelte mangler at se deres igennem. Lene tager kontakt til Susanne Manniche for at høre om hun 
vil hjælpe.  

 
2. Generalforsamlingen: 

Lars sender listen over hvem som er på valg, og så melder de pågældende tilbage om de vil / ikke vil 
stille op igen. Hvis man ikke vil stille op igen, bedes man melde hurtigt tilbage. Vi planlægger GF torsdag 
d. 10/2 kl. 19. Vi skal have set på vedtægterne ift om der er behov for at indarbejde hallen heri. Peter 
tjekker dette. 
 

3. Budget / regnskab – hvor er vi? 
Budgettet for ATK bliver det samme som for 2021. Der vil ikke være et budget for ATK-hallen for 2022, 
da vi skal have afviklet ATK-hallen som institution før, at vi kan gøre det. Vi kan med stor sikkerhed sige 
på generalforsamlingen, at priserne ikke stiger fremadrettet. 
 

4. Overtagelse af hallen  
- hvordan håndterer vi timepris i første halvår af 2021: fortsætter uændret for medlemmernes 

sæsonbookinger og løsbookinger  
- hvad sker der med FOS-middel-tildelingen fremover? Dette skulle ikke påvirkes – vi kommer til at 

operere med en timepris.  
- andet nyt: Den nye brugeraftale er godkendt af borgerrepræsentationen. Der mangler kun 

afleveringsforretningen.  
- i begyndelsen af det nye år får det nye ATK-arbejdsgruppen overblik over, hvordan linjerne skal 

trækkes bl.a. ift prissætning. Gruppen afventer afleveringsforretningen til kommunen, så den har 
det så vidt mulige fulde overblik over rettigheder og forpligtelser. 

 
5. Bestilling af tøj under HEAD aftalen 

Besluttet, at vi venter til næste år med at bestille tøj til holdene, hvor der kommer ny kollektion 
(kommer hvert 3. år), og det giver større sikkerhed for at kunne få i alle de størrelser, der måtte være 
behov for.  
 

6. Status REDPlus 
Peter har talt med kommunen, der vil melde tilbage hvilke tilladelser der skal til og hvilke afdelinger i 
kommunen, som vi skal ansøge herom. Vi regner med at banerne kan blive anlagt i september, 
hvorefter tilbagemeldingen er, at de vil være klar i løbet af få uger. Lene har besigtiget Ryparkens bane 
med lyskæde-belysning og det så ud til at fungere fint. Vi overvejer at tage derud og teste det af, som 
en mulighed i ATK. 
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7. Ny træner 
Katrine, Jens, Peter har siden sidste møde forsøgt at lave en profil på en sådan træner. Profilen er en 
person, der kan medvirke til at binde klubben bedre sammen, dvs. træne alle de forskellige typer 
spillere i klubben. Aftalt at Jens Seibæk, Katrine, Peter færdiggør opslaget og så går i ”markedet”.  
 

8. Næste møde: torsdag d. 13. januar kl. 18.00  
 

 

 

 


