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Referat af bestyrelsesmøde nr. 5-15 tirsdag d. 18. august kl. 18 
 
Til stede: Per Bach, Peter Biltoft, Lars Knudsen, Lene Petri, Thomas Riad og Ole Juhl.  
Der var afbud fra Jon Tybirk. 
 
Dagsorden: 

1. valg af dirigent  
2. handlingsplan OJ 
3. sager til debat  
a. Brugerbestyrelse mm. Ansøgning af baner, forholdet til Borup PB 
b. Debat om tennisbaner i Københavns Kommune PBJ 
c. Forholdet til DTF og turneringsudvalget – indendørs program PBJ 
d. rejsefonden LK 
e. Team Copenhagen og fremtiden (sponsorer) PBJ 
f. Medlemstal og budgetter, opkrævninger OJ 
g. klubturnering, vagter, bolde, præmier, aflyse banetimer OJ, LP 
h. forslag fra Dorph ang. makkerbørs PBJ 
i. status i hallen – kontakt til kommunen – udlejning – kontrakter PBJ 
j. diverse træninger: 4.-7. hold – søndage med Jens – fredage med Ann 
– veteraner  

PBJ 

k. status fra juniorafdelingen – træning – støttepenge fra DGI JT 
4. sager til beslutning  
5. meddelelser  
a. formanden PBJ 
b. kassereren LK 
c. sekretæren OJ 
d. næstformanden PB 
e. eliterepræsentanten TR 
f. juniorrepræsentanten JT 
g. bredderepræsentanten LP 
h. ATK-hallen LK, PBJ 
i. KTU – TS72 LK 
j. DAI OJ 
k. KFF PB 
l. øvrige udvalg Alle 
6. Kommende møder  
a. kommende bestyrelsesmøder OJ 
b. øvrige møder Alle 
7. Eventuelt  

 
Ad 1. valg af dirigent: LK valgtes. 
 
Ad 2. handlingsplan: ang. pkt. 13: Jens har sagt ja til selv at stå for 
motionstræningen hver anden søndag i hallen. Deltagerne skal være medlem af ATK. 
Alle punkter var behandlet og bliver slettet. 
 
Ad 3. sager til debat 
Ad a. Brugerbestyrelse mm. Ansøgning af baner, forholdet til Borup:  
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PB deltager i Brugerbestyrelsesmøde i Grøndalscentret d. 27. august. Mødet er et 
fællesmøde for brugerbestyrelser for flere anlæg.  
Der er indkaldt til møde ang. Skøjtebane og fodboldbane samt ønsker fra de øvrige 
interessenter i begyndelsen af september. PB melder sig til via Doodle, evt. deltager 
PBJ også. (I øjeblikket ser d. 7. september ud som den mest populære dato) 
LK og OJ søger tennis- og petanquebaner hurtigst muligt og inden d. 1. september for 
sæson 2016.  
PB taler med Ulla fra Borup om mulighed for mere fleksibilitet i forbindelse med ATKs 
ønske om lån af baner, evt. også i forbindelse med Hyg-ind. 
 
Ad b. Debat om tennisbaner i Københavns Kommune: PBJ har hørt fra Kultur- og 
Fritid, at planen om klubbernes overtagelse af tennisbanerne vil blive gennemført, 
selv om ingen endnu har spurgt os, og klubberne i forslaget kunne sige nej. 
Kommunen forventer snarest at sende noget ud til tennisklubberne. 
 
Ad c. Forholdet til DTF og turneringsudvalget – indendørs program: Vi har fået 
lov til at flytte rundt på de mange kampe. I hallen er der reserveret baner efter ATKs 
forslag til program, men vi mangler accept fra modstanderklubberne. 
TR finder ud af, hvem i ATK, der er kontaktperson for DTF. (billetter til Davis Cup) 
  
Ad d. rejsefonden: I forbindelse med turen (turene) til Båstad var der ikke noget 
oplæg til bestyrelsen. Juniorudvalget er ansvarlig for oplæg og gennemførelse også i 
fremtiden. Det er vigtigt, at arrangementerne er målrettet børnene. 
 
Ad e. Team Copenhagen og fremtiden: Der var kommet nej fra TC til vores 
ansøgning. Der arbejdes på et samarbejde med B93 om fremtidig støtte fra TC.  
 
Ad f. Medlemstal og budgetter, opkrævninger: OJ oplyste, at medlemstallet var 
tæt på det budgetterede bortset fra juniorafdelingen, der dog også var sat for højt. Der 
sendes opkrævninger ud for vinterkontingent og kontrakttimer samt 4.-7. holdstræning 
samt spisning for eliten.   
 
Ad g. klubturnering, vagter, bolde, præmier, aflyse banetimer: De fleste af 
turneringsudvalgets medlemmer ønsker at nedtrappe deres arbejde i ATK. Lene 
undersøger nye formandsemner. Den øvrige bestyrelse overvejer også mulige emner 
til udvalget. Indkøb af bolde og kontrol med dem er turneringsudvalgets ansvar. Det er 
vigtigt, at turneringsudvalget aflyser timer, når kampe i klubturneringen er flyttet.   
 
Ad h. forslag fra Dorph ang. makkerbørs: PBJ giver grønt lys til Anders ang. 
facebook + hjemmeside. 
 
Ad i. status i hallen – kontakt til kommunen – udlejning – kontrakter: Der er 
fortsat kontakt til kommunen ang. udvidelse af hallen.  
Der er netop udsendt kontrakter til KTU og KFUM samt opkrævninger til ATKs 
kontraktindehavere. Alle holdkampe er ikke helt på plads. Det er fordelingen mellem 
4.-7. holds træning og veterantræning om søndagen heller ikke helt. 
 
Ad j. diverse træninger: 4.-7. hold – søndage med Jens – fredage med Ann – 
veteraner: Der satses på samme træning som sidste år. Ann står for 
fredagstræningen, Jens for søndagstræningen. Dennis står for 4.-7.holds og 
veterantræningen.  
Elitetræningen om tirsdagen udvides med timen fra kl. 22 til kl. 23 på begge baner. 
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Ad k. status fra juniorafdelingen – træning – støttepenge fra DGI: Jon var ikke til 
stede. PBJ taler med Jon ang. fremmødeprotokoller, og med Jon og Karin om 
støttepengene fra DGI. (ATK har modtaget dem) 
 
Ad 4. sager til beslutning: Der var ingen punkter. 
 
Ad 5. meddelelser 
Ad a. formanden: intet. 
 
Ad b. kassereren: LK sender en oversigt ud ang. telefonpenge. 
 
Ad c. sekretæren: intet. 
 
Ad d. næstformanden: intet. 
 
Ad e. eliterepræsentanten: TR meddelte, at der indendørs flyttes kampe. John Erik 
stopper som holdleder for 1. herrer, Arno har sagt ja til at være den nye holdkaptajn. 
 
Ad f. juniorrepræsentanten: Jon ikke til stede. 
 
Ad g. bredderepræsentanten: Lene meddelte, at der var ranglisteproblemer, når der 
uden aftale blev sat spillere højere på ranglisten. Bestyrelsen anbefaler, at der 
fremover er 2 ranglister. En for 1.-3. hold og en for resten af spillerne. 
 
Ad h. ATK-hallen: 
Ad i. KTU – TS72: 
Ad j. DAI:  
Ad k. KFF: 
 
Ad l. øvrige udvalg:  
Sponsorudvalget: Det overvejes at flytte til anden forhandler. 
Eventudvalget: LK kontakter Nikolas + Bruno ang. klubfesten med hensyn til 
invitation og kommunikation. Eventudvalget ser også på planlægningen af 
frivillighedsaftenen d. 30. oktober. 
 
Ad 6. Kommende møder 
Ad a. kommende bestyrelsesmøder: 29. september kl. 18. 
 
Ad b. øvrige møder: ingen andre møder aftalt. 
 
Ad 7. Eventuelt 

 
 
Ole Juhl 
Sekretær 
19. august 2015 
 


