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Indendørs klubturnering i ATK – nu med Mix-rækker!
Afviklingsdage: lørdage d. 16/1, 30/1, 12/2 og 26/3.

Ligesom de 2 sidste år afholder ATK indendørs klubturnering. I år bliver det til Herresingle A-række og B-række
og 1 single-række hos kvinderne og 2 mix-rækker (A og B). Se nærmere her
NB! Tilmeldingsfrist for Damsingle er lørdag d. 3. januar!!!
 
 
INDKALDELSE TIL

ATKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
Torsdag den 21. januar 2016 kl. 19
i klubhuset på Genforeningspladsen.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent   
2. Protokol og beretninger   
3. Regnskab   
4. Budget   
5. Indkomne forslag   
6. Valg   
     a. Formand Peter Biltoft Jensen  (valg for 2 år)
     b. Sekretær Ole Juhl  (valg for 2 år)
     c. Bestyrelsessuppleant Karin Munk Petersen  (valg for 1 år)
     d. Revisor Henning Poulsen  (valg for 2 år)
     e. Revisorsuppleant Steen Errebo  (valg for 2 år)
     f. Eliterepræsentant Thomas Riad Ønsker ikke genvalg (valg for 1 år)
     g. Juniorrepræsentant Jon Tybirk  (valg for 1 år)
     h. Bredderepræsentant Lene Petri  (valg for 1 år)
7. Eventuelt   

Forslag samt forslag til kandidater til bestyrelsen skal være ATKs kontor i hænde senest den 10. januar 2016
kl.18.00 på adressen Genforeningspladsen 54, 2400 København NV,

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Generalforsamlingen starter med, at Jeppe Troldborg fortæller om sportsskader.
 
 

Bestyrelsens beretning for 2015



Traditionen tro åbnede vi banerne i månedsskiftet april-maj. Der har være ”tryk på” lige siden. Set i forhold til resten
af tennis-Danmark så er vores udfordring ikke faldende aktivitet og medlemstal. Snarere tværtimod. Faktisk så er ca.
2 ud af hver 100 tennisspillere i Danmark i dag fra ATK. Med den målestol skulle vi have haft 40 baner. Udviklingen i
ATK har også været et jævnt stigende aktivitetsniveau på alle områder - junior, senior, elite, motionist, veteran osv.
Der har også været spændende ”græsrodsaktiviteter”, som f.eks. crowd-funding af juniorrejsefonden og deres tur til
Båstad samt mere traditionelle DAI-arrangementer. Men sådan vil vi også gerne have det. Det er aktiviteten omkring
spillet, afslapningen på ”Gennenren” og samværet, som skaber ATK.

De fysiske rammer er dog i stigende grad en begrænsning for klubben og på trods af arbejdet omkring
Genforeningspladsen (se nedenfor) er der er ikke udsigt til at der kommer flere udendørsbaner. Også arbejdet med at
få udvidet hallen er langsommeligt – og en udvidelse er meget uvis. I bestyrelsen bruger vi derfor en del tid på at
vægte de forskellige aktiviteter på junior, senior, motionist og elite over for hinanden – og samtidig give plads til det
almindelige spil. I den forbindelse vil vi meget gerne have input fra alle om hvordan I syntes, det kan gøres bedre. 

Vores ydre rammer vil ændre sig i de kommende år. Kommunen har vedtaget et større projekt omkring  
Genforeningspladsen, hvor der anlægges en permanent skøjtebane (kun aktiv om vinteren) og der kommer
kunstgræs på fodboldbanen. Der er endvidere tanken at opføre nogle bygninger og en høj på området ved bane 5-8.
Dette vil give god udsigt til spil på banerne (se illustration af projektet). Bestyrelsen har fulgt arbejdet tæt. Baseret på
det foreliggende projekt, er der ikke nogen forhold som vil ”forringe” tennis på Genforeningspladsen – måske endda
tværtimod

Illustration af projektet på Genforeningspladsen

2015 bliver sidste år, hvor vedligeholdelsen af banerne varetages af Kommunen. Fra 2016 bliver det ATK selv, som
skal stå for opstart og den løbende vedligeholdelse af anlægget. I den forbindelse vil vi gerne takke personalet på
pladsen for det gode samarbejde, der altid har været. Med overførslen af opgaven følger også et tilskud fra
Kommunen. I bestyrelsen har vi indsamlet forskellige eksterne tilbud for den løbende vedligeholdelse af anlægget.
På den baggrund synes det, at vi kan overtage opgaven uden at skulle øge kontingentet. Hertil kommer, at
økonomien som helhed balancerede i 2015. Vi lægger derfor op til et uændret kontingent for 2016.

Sportsligt var 2015 et rigtigt godt år for ATK – det gælder både for juniorer, elite, motionister og veteraner, som har
alle markeret sig med flotte resultater i 2015, f.eks. oprykning af 3 herrehold, så ATK nu findes i landets 4 bedste
rækker. Dette omtales mere uddybende på de følgende sider. Eneste lille skår i glæden er DTF’s karantæne mod
Mohamed. I skrivende stund behandler DTF’s appeludvalg denne – og vi håber at fornuften vil sejre. Jeg tror at
ATK’s resultater er summen af mange ting. Men, en vigtig ting er vores grundlæggende indstilling. Man bliver kun
bedre, hvis dem man træner med bliver bedre. Vi løfter i flok. Det skaber gejst og sammenhold, hvilket også
bemærkes af de nye som kommer til klubben. Den indstilling skal vi holde fast i og støtte. Indstillingen kommer fra
”os selv”, men specielt vigtigt er naturligvis hele trænerteamet og det arbejde der forgår i vores udvalg og blandt
holdkaptajner.



Der er heldigvis mange frivillige i klubben som støtter op om aktiviteterne. Et udvalg har imidlertid ansvaret for at
støtte op om sammenholdet i klubben. Det er eventudvalget, som i de seneste år har fået skabt en række rigtig gode
”traditioner”, som f.eks. den årlige julefrokost, grillaftener om sommeren, fodbold på storskærm osv. Det er en rigtig
god udvikling, som går hånd i hånd med de øvrige aktiviteter i klubben.

Centralt for det hele står en effektiv administration. 2015 var første hele år med de nye IT-systemer, samtidig med at
alt det almindelige arbejde skulle passes. Alle ville have kunnet mærke det, hvis det var gået galt. Men traditionen
tro, så har Sekretariatet igen leveret en fantastisk og uvurderlig indsats i 2015 – tusind tak for det.

Endelig vil vi gerne takke vores sponsorer og ikke mindst vores hovedsponsorer Arbejdernes Landsbank og Joma.
De yder et vigtigt bidrag til klubben. Endvidere giver Joma mulighed for nogle virkelig attraktive tilbud bl.a. fordi
leverandøren ikke har fast butik. I den forbindelse prøver vi i fællesskab at løse de udestående problemer, der er
med at få leveret/hentet varerne.

2015 var det første år med den nye struktur i bestyrelsen, hvor elite, bredde og juniorer var direkte repræsenteret. Det
har fungeret godt at få de 3 ”hovedområder” direkte med – og bestyrelsen ser derfor ingen grund til at ændre på dette
set-op. Eliterepræsentanten, Thomas Riad, stiller desværre ikke op til genvalg og vi vil gerne takke ham for den store
indsats han har gjort for klubben. I forbindelse med generalforsamlingen har vi valgt at udvide den, således at vi
starter med et mere generelt emne. I 2016 vil det være Jeppe Troldborg, som vil fortælle om sportsskader og ikke
mindst hvordan vi kan undgå dem.

Alt i alt har det været et spændende 2015. Men, vigtigst af alt så deler vi glæden ved tennis og ved at spille sammen
i ATK. Vi ser frem til tennisåret 2016.

På Bestyrelsens vegne
Peter Biltoft-Jensen
 
 
Følg i øvrigt med på hjemmesiden www.atk-tennis.dk om vores tilbud om motionstræning, turneringer og øvrige
arrangementer.
  

  
Afsender:
Arbejdernes Tennis Klub
Genforeningspladsen 54
2400 København NV
atk@atk-tennis.dk
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Hvis du ikke længere ønsker at modtage disse mail, venligst svar på denne mail med "avmelding" i emnefeltet. Eller, klik på følgende link:
avmelding

ATK Tennis
Genforeningspladsen
Copenhagen, 2400
DK

Read the VerticalResponse marketing policy.


