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Referat af bestyrelsesmøde torsdag 25. august 2022 kl. 18-20. 
Deltager: Peter, Lars og Per (fysisk tilstede). Samt Anders (ref), Lene og Nikolaj (via web).  

1. REDplus baner: status 

Der sker en forsinkelse på 1 måneds tid. Banerne etableres således først i oktober og ikke. Det meldes ud til 
medlemmerne, at banerne bliver etableret i oktober og forventes at blive klar primo november. Anders står 
for det. 

2. Padelbaner i ATK-regi: status og proces fremad 

Klubben har jo fået et tilsagn fra kommunen om, at det den gerne vil støtte ATKs eventuelle anlæggelse af 2 
padelbaner på Genforeningspladsen med 100.000 kr/bane.  

Før padelbaner i ATK kan blive etableret skal flere forhold på plads:  

1) Bestyrelsen skal have yderligere drøftelse af ideen. 
2) Der skal gennemføres en generalforsamling, hvor medlemmerne tager stilling til om man ønsker dette. 
3) Første herefter skal der søges byggetilladelse. Vi kan dog godt på nuværende tidspunkt høre kommune 

om principiel tilladelse til at banerne må ligge, hvor vi har fået forslag på at placere dem. Dette 
forpligter i sagens natur ikke til at anlægge banerne. Henrik undersøger dette.  

4) Ændring af ATKs vedtægter. 

Udgifterne til sådanne 2 padel-baner forventes at være 550.000 kr pr bane og dvs. 1,1 mio kr. samlet. Det 
vil efter tilskud fra kommunen sige en udgift for ATK på 900.000 kr. Vi forventer at det kan rummes inden 
for egenkapitalen. Dette skal selvfølgelig undersøges nærmere inden generalforsamlingen. En samtidig 
kontingent-forhøjelse forventes dog at være hensigtsmæssig. 

Bestyrelsen tager yderligere drøftelse af padel i ATK på kommende bestyrelsesmøde. 

3. Status indendørs: fordeling af baner, trænere, mv. 

Baner: ift. Jens’ forslag om atter at blokke torsdag indtil kl. 22: Jens bedes om et oplæg, herunder med en 
tilmeldingsfacon, som ikke belaster sekretariatet. Peter tager en snak med Jens. 

Trænere: vi er fint dækket ind, både på junior og senior. Nikolaj er hovedkraften på juniorsiden. Nikolaj 
sender liste over trænere indendørs, så Lars kan indkræve nøgler fra dem som ikke længere skal have 
nøgle.   

4. Opsamling på actions fra bestyrelses-seminaret. 

Lars har købt en maskine der kan lave forskellige type kaffe-drikke. Anders opfordrede cafeen til at 
kommunikere ud herom. 

5. Hjemmesiden 

En del sider har ikke været helt opdaterede. Nikolaj og Lene berettede, at juniorsiderne og 
motionistsiderne er opdaterede.  
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Drøftet om det er tid til en en design/side-arkitektur-opdatering pga et lidt outdatet – og ikke ”responsivt” 
(dvs. tilpasser sig ikke til smartphones) - design. Per (og Anders) tager en med Lars H, der opdaterer 
hjemmesiden.  

6. Helhedsplan på Bellahøjhallerne-området: status. 

Intet at berette. Initiativet er jo til stadighed hos Kommunen, men der har været stille herfra i 
sommerhalvåret. Henrik forhører sig. 

7. Frivillighedsfesten i oktober. 

Det er som altid sidste fredag i oktober – dvs. i år d. 28/10. Det er med ægtefælle ligesom de senere år. Lars 
K. arrangerer og inviterer. 

8. Første snak om kontingent & medlemskab for 2023 (helårsklub, indendørstillæg, mv). Drøftelser om 
hævelse af kontingent. 

Aftalt en mere fokuseret snak på næste bestyrelsesmøde. 

9. Status [personsager] 

Status givet.  

10. Opdateringer fra DAI, DTF, Tennis Øst, DTV. 

Palle Thomsen har reception d. 3/10. Lars K deltager på klubbens vegne og køber en gave klubben. 

DTF indendørs: Anders orienterede om, at klubben fortsætter med de hold vi er blevet tildelt: 3 herrer hold 
og 2 damer hold.  

11. Opdateringer fra Brugerbestyrelsen: ikke noget nyt. 

12. Status Eliteudvalget 

Dele af bestyrelsen (Peter, Lars, Anders) har afholdt spillermøde med 1-3.holdstruppen. Eliteudvalget 
mangler stadig en formand. Holdlederne vil gerne bidrage med input til træningen og at et godt system 
laves for at få træningen og tilmeldingen til at fungere bedst muligt. En lille gruppe blev formet til at samle 
input blandt spillerne hertil. 

13. Handlingsplan 

Intet relevant herfra at behandle på nærværende møde. 

14. Diverse 

Henrik aktiverer likvidation at ATK-hallen som selskab (udløber af ATK-hallens nedlæggelse som selvejende 
institution som følge af ATK-hallen overgang til Københavns kommunes ejerskab i 2022). 
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15. Næste møde: torsdag d. 6. oktober kl. 18 i klubhuset. 

 


