
ARBEJDERNES TENNIS KLUB 
 

Bestyrelsesmøde mandag d. 23. september 2019 kl. 17.30 i klubhuset. 
 
Dagsorden: 
1. valg af dirigent & referent 

 
Dirigent: LK 
Referent: AD 

2. handlingsplan PBJ 
3. sager til debat  
a. Status indendørs  

i.   Motionisttræning 
ii.  Træningslejr primo oktober 
iii. Herrespillere 

JS/KSC 

b. Kommunikationsudvalget PBJ 
c. Status hallen  PBJ/LK 
d. Driften udendørs (det udenom banerne) PBJ 
e. Tennistræningslejr forår 2020 PBJ 
  
4. sager til beslutning  
  
5. meddelelser  
a. formanden PBJ 
b. kassereren LK 
c. sekretæren  
d. næstformanden PB 
e. eliterepræsentanten KSC 
f. juniorrepræsentanten JS 
g. bredderepræsentanten LP 
h. ATK-hallen LK, PBJ 
i. KTU – TS72 PBJ 
j. DAI LP 
k. KFF PB, PBJ 
l. øvrige udvalg Alle 
6. Kommende møder  
a. kommende bestyrelsesmøder PBJ 
b. øvrige møder Alle 
7. Eventuelt  
 
Anders Dorph 
23. september 2019 
  



ARBEJDERNES TENNIS KLUB 
 
Referat:  
2. Handlingsplan 
Intet at berette. 
 
3a. Status indendørs 
Motionstræning (nybegynder, let øvede og øvede). 
Jens er i fuld gang med at få det op at køre. Fin søgning på tilbuddene. 
 
Elitetrup og Træner:  
Der kikkes på en fremtidig løsning med en ny træner i stedet for Bartek, som slutter til 
sommersæsons start. 
 
Devine og Fidel på hhv. 14 og 12 er tilbage ATK. Drøftet tilbud til dem. Besluttet en 
forhandlingsramme, som Peter/Katrine tager med til forhandling. 
 
3b. Kommunikationsudvalget 
Bruno stopper, så en afløser skal findes til posten.  
Peter afsøger for interesserede. 
 
3c. Status hallen 
Der har været møde med ATK og KK.  
Fredningsafdelingen og anlægsafdelingen I KK skal tale sammen. 
Der er hul igennem til en afklaring. Vi bliver løbende informeret. 
 
3d. Driften udendørs 
Mellemgangen ml. bane 6 og 7 – vi har bedt kommunen om dræn ved arealet. Volden med 
køleanlægget til skøjtebanen har efter sigende bevirket/bidraget til problemet. 
 
Vandrør sprang, hvorfor vi ikke har haft vand på banerne på bane 1-4 og 9. 
Det betød, at vores pumper er røget, da de ikke blev slået fra. Vi er fortsat i dialog med 
Kommunen.  
Der mangler også at blive tømt skraldespande tilstrækkeligt ofte, luget ukrudt mv. Vi kikker på at 
få denne opgave lagt over til andre end banemanden. 
Peter skriver en lille tekst om det til hjemmesiden (og har kontakten med kommunen). 
 
3e. Tennistræningslejr forår 2020 
Der arbejdes videre med tur til Wroclav, hvor Bartek også kan være med som træner. Ønsket er at 
få deltagelse af såvel turneringsspillere som motionister og der sigtes efter en varighed på ca. 4 
dage. Katrine undersøger nærmere.  
 
Klubfesten: Vi kikker på om ikke den kan lægges i medio – ultimo juni med en mix-handicap eller 
noget helt tredje turnering (en 3 kamp med petanque, padel mm) med klubfest om aftenen. Vi 
skal lige overveje om den skal være i stedet for doubleturneringen. På klubturneringsfinaledagen i 
september kan vi i stedet lave festligt grillaften evt. med sociale aktiviteter/underholdning. 
 
Vi prøver også at få nye medlemmer til festudvalg. 
 
4. Sager til beslutning   
Intet at berette. 
 



ARBEJDERNES TENNIS KLUB 
5. Meddelelser  
Intet at berette. 
 
6a. Kommende bestyrelsesmøder 
Næste bestyrelsesmøde mandag d. 4. november kl. 17.30. 
 
7. Eventuelt  
Intet at berette. 


