
ARBEJDERNES TENNIS KLUB 
 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag 4. august 2021 kl. 17.30-19.00 
Deltager: Peter, Per, Lars, Lene, Anders(ref) og Nicolaj Gülstorff pva juniorudvalget. Afbud: Liv og Katrine  
 

1. Forslag til løn for trænere (fra Jens). Nicolaj deltog ikke i diskussion og beslutning vedr. dette punkt. 
Drøftet. Imødekommes. Starter fra 1. september.  
 

2. Status med ønske om etablering af helårsbanekapacitet  

Efter forelæggelse på generalforsamlingen for 2020 har bestyrelsen arbejdet videre med at skabe 
helårsbaner i ATK. Planerne går på at omlægge bane 9 og 10 til baner af typen RedPlus, HybridClay, og 
lign og helt med lys på banerne. Sidstnævnte håbes pga banernes fjernere placering fra boligerne at 
være en mulighed der kan accepteres af kommunen.  

Der arbejdes med at føde ønsket ind på det politiske niveau i kommunen. Der vurderes at være tale om 
et arbejde til ca 1,3 mio kr. for de 2 baner, inklusiv etablering af lys der forventes at koste ca 300.000 kr. 
Efterfølgende driftsudgifter til lys må forventes afholdt af ATK.  

3. Status Helhedsplan 

Kommunen arbejder på en helhedsplan for området omkring Bellahøjhallen, så ATKs ønsker om mere 
halkapacitet vil skulle indgå heri. Intet afklaret, herunder af betydning for ATKs muligheder for hal og 
tennis. 

4. Status indendørs  

KFUM har nu egen hal. Timerne, som KFUM tidligere har lejet hos ATK overgår nu til juniortræning, som 
i en årrække har været voldsomt presset på banekapaciteten, hvilket gør det meget svært også at tro 
på, at vi kan skabe en fødekæde af nye stærke spillere og trænere fra egne rækker. 

Da man jo skal være medlem af ATK for at være inde-medlem og kunne leje baner, er KFUM-
medlemmerne pludseligt udelukket fra at leje baner i ATK-hallen, hvis ikke de gives en dispensation. 
Der etableres en overgangsordning for KFUM’erne, som gerne vil kunne løs-booke baner i ATK-hallen 
fremover. 

Anders har overtaget administration af de faste banereservationer i hallen. Vi gennemgik processen 
med at få alle bookingerne på plads og Peter skriver efter mødet til alle der har opgave hermed om at 
melde ind. Lars mindede om at få alle fast bookinger på plads inden medio august, da medlemmerne 
kan løs-booke ledige baner 14 dage frem i tid.  

Derudover blev der mindet om, at mini-tennis skal rykke ind tirsdag og fredag kl. 17-18 fra og med d. 
16/8. Lars og Peter koordinerer med rengøringsfolkene, så det ikke karambolerer. 

5. Status hjemmeside 

Aftalt, at vi hver især kikker på de sider, som vores respektive udvalg har ansvar for, og sender vores 
rettelser til Lars Husby. 

6. Næste møde: Endnu ikke aftalt. 

/referent, Anders Dorph  

 


