
ARBEJDERNES TENNIS KLUB 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag 13. januar 2022 kl. 18-20. 
Deltager: Peter, Lars, Per, Anders(ref) og Nikolaj Gülstorff pva juniorudvalget. Samt Lene (via web). Afbud: 
Katrine og Liv. 
 
1. Generalforsamlingen 2022: gennemgang af forberedelse: udsendelse af indkaldelse, har vi alle 

beretninger/kommentarer, status økonomi, mv 
Beretninger/kommentarer: en del er ikke kommet ind endnu, men mange er på trapperne. Vi udsender 
en nyhedsmail ud med indkaldelse til generalforsamlingen bilagt bestyrelsens beretninger og det 
kommer også på hjemmesiden. ATK Nyt sendes ud snarest.  
 
Økonomi: 
Vi havde en drøftelse af budgettet. 
Vi vurderer det som, at vi er i et overgangsår: regnskabet er helt anderledes, som følge af, at vi nu lejer 
ATK-hallen i stedet for at eje den. Vi holder derfor også øje på balancen mellem indtægter og udgifter 
for det kommende år.  
 

2. Status frivillighedsundersøgelsen – drøftelse af hvordan vi får ”flere med”. 
Ikke så mange har svaret. Hvordan får vi flere til at melde sig til det frivillige arbejde? Besluttet at sende 
anmodningen om at svare på undersøgelsen, hvis man gerne vil bidrage som frivillig ud igen. Sker på 
hjemmeside og i Facebook-gruppen. 
 
Vi tager op på generalforsamlingen til drøftelsen, hvordan vi får flere engageret i det frivillige arbejde. 
Ellers enighed om, at vi næste gang laver en liste over ting, som vi gerne vil dele ud til nogle andre. Det 
kan have den fordel at så kan der nedfældes opgaver, som kan være mere overskuelige for evt. 
medlemmer der ”gerne vil hjælpe til”. 
 

3. Ny træner – status 
Jobopslag til den tidligere drøftede trænerstilling er klar. Det slås op snarligt.  
 

4. Status hal, omlægning til redplus 
Arbejdsgruppen arbejder videre med et budget for hallen fremover. Beregning af halpriser skal være på 
plads inden sommerferien, så vi kan melde de rette priser ud til kommende lejere.) 
 
Omlægning til redplus: vi har fået tilbud fra redplus (der bruger HP til det under tæppet liggende 
forberedende arbejde). Tidsplan: Hvis arbejdet involverer at fjerne jord, skal vi nok have en særlig 
tilladelse hertil. Lys på de to baner bliver formentligt monteret på hegn, hvormed det forventes ikke at 
kræve byggetilladelse. Planen er at banerne omlægges i september 2022. Når vi har fået et ok fra ejer 
(KK), kan vi lave en nærmere tidsplan. 
Arbejder i hallen inden overdragelse: John Erik bedes klare 1) gardinerne over dørene i hallen der skal 
fornys, en løsning på ventilationen (fx slidser i døren for neden) og undgå at nogle kan skrue på 
varmen. Alle på den måde han vurderer hensigtsmæssig. 
 

5. Opstart 2022 
Vi har fået og tager imod tilbud fra HP på forberedelse af udendørs-banerne. Med en intention om, at 
det gøres lige så snart der bliver frostfrit. Vi forventer så i hvert fald at være klar til påsken – men jo 
altså, hvis vejret vil. 
 
Besluttet, at ATK laver træningslejr i påsken i ATK. Også for motionisterne. Det er bindende tilmelding – 
moderat betaling (fx kr. 100). Peter og Nikolaj er tovholder. 
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ATK-Planlægningsmøde (for bestyrelse og udvalg): Det afholdes i 2022, som altid (dog med sidste år 
som sjælden corona-skabt undtagelse), og igen som vi kender det d. 3. søndag i marts (dvs. 20/3). 
 

6. Samling af den nye bestyrelse 
Vi går efter primo april: Anders sender en doodle ud.  
 

7. Oplæg til trænerlønninger fra 1 januar 2022 
Drøftet. Besluttet lønniveauer.  
 

8. Næste møde: torsdag d. 10/2 kl. 18 (inden Generalforsamlingen, der er kl. 18). 


