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Referat af bestyrelsesmøde torsdag 6. oktober 2022 kl. 18-20. 
Deltager: Peter, Lars, Mikkel, Henrik, Nikolaj og Anders (ref), (fysisk tilstede). Samt Per (via web). Afbud: 
Lene. 
Parentes nedenfor signalerer, hvem der oplyste punktet og drev drøftelsen af det. 

1. Velkommen til Mikkel som ny Eliteudvalgsformand (Peter/Mikkel) 
Peter har lavet liste til Mikkel over udvalgets opgaver, som også formidles til sekretariatet. Mikkel 
tilkendegav, at han tænker at rekruttere folk til opgaverne, når han lige selv har fået hånd om dem. 
 

2. Handlingsplanen (Anders) 
Handlingsplanen blev gennemgået. 

 
3. Status på anlægget udendørs – hvor længe skal vi holde banerne åbne, og noget der skal 

repareres/ændres til næste år? (Lars/Peter)).  
Vi holder alle baner åbne frem til 24/10 (bane 9 og 10 planlægges dog omlagt fra d. 17/10).  
Fra 24/10 er kun 4 baner åbne.  
Lars skriver datoer for lukning af baner til Per til en artikel i et nyhedsbrev.  
Når bane 9 og 10 er omlagt til redplus er planen, at de kan bookes hele vinteren af udendørs-
medlemmer på samme led som man kan med alle udendørsbanerne i sommersæsonen (altså med 
den forskel, som vi kender mellem dags-/junior-medlemmerne og fuldtidsmedlemmerne). Vi laver 
dog den ændring frem til næste sommersæson, at de to baner kun bookes for 1 time ad gangen. 
Peter har aftalt med banemand Claus om at lave diverse renovationer på banerne ifm med 
nedlukningen. Dette gør det muligt at åbne banerne uden brug af HP. 
 

4. Status for de kommende Redplus-baner (Peter/Lars): 
Entreprenøren starter i uge 42 (fjernelse af de gamle baner) og i uge 43 (opbygning af de nye 
baner).  
Bestyrelsen brygger på en åbnings-seance for medlemmerne – vi stiler foreløbigt efter søndag d. 
6/11. Lars K lukker bane 9 og 10 i banereservationen i omlægningsperioden. Vi får en nyhed ud til 
medlemmerne om den kommende lukning af banerne. Senere en nyhed ud om åbning af redplus-
banerne. 
 

5. Status indendørs: træning, motionisttræning, holdkampe – herunder veteran-holdkampe (bl.a. 
hvem er tilmeldt i år og om tilmelding generelt), og andre ATK-aktiviteter (Anders/Peter).  
Trods optræk til det, kommer der ikke et +40-hold indendørs i år. Besluttet at veteran-hold skal 
spille hjemmekampene i andre klubber, så tilmelding af veteranhold ikke reducerer i 
banekapaciteten til øvrige medlemmer. Holdtilmeldinger betales af klubben. 
Torsdags-træningen: kl. 20-22 er tænkt til motionist, men hvor eliten dog kan få kl. 20-21 de 
torsdage, hvor der er holdkamp den følgende weekend. Nikolaj overvejer om han enten selv kunne 
finde på at tage torsdags-motionist-træning dér kl. 20-22. Peter melder tilbage til Jens Seibæk. 
Mikkel kikker på en mere aktiv tilmelding til elitetræning torsdag kl. 18-20 (-21). 
Nikolaj forberedte os på, at juniorudvalget gerne vil have et DH-elitehold til sommer. 
 

6. Om deltagelse på hold og deltagelse i elite-træning (Anders):  
Problemet: Seniorholdudvalget (der står for 4.-8.holdet) har haft den praksis, at en spiller kun kan 
spille på 1 hold, en praksis som også forfølges mellem 1.-3.holden. Men det forfølges ikke stringent 
navnlig derved at vi ser nogle spille såvel seniorhold- som veteranhold-kampe. ”Problemet” ses 
alene udendørs, da vi indendørs alene har 1.-3.hold (hos herrerne) hhv. 1.-2.hold (hos kvinderne). 
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På 1.-3.holdet er der derudover en relativt stor variation i, hvem der udgør hvert hold fra holdkamp 
til holdkamp, specielt på de lavere af disse hold, bl.a. fordi disse må ”absorbere” de afbud, der 
kommer fra spillerne på eget hold men også holdene over.  
Derudover savnes en opstramning mellem at deltage i træning og dens grundlæggende 
forudsætning om at så stå til rådighed for holdkamp. 
Løsning: Enighed om at søge at sikre, at man blot spiller på 1 hold. Det betyder, at holdkaptajnerne 
skal afstå fra at bruge spillere fra udvedkommende trupper (vil primært sige veteranholdene. 
Problemet med et ret skiftende hold fra gang til gang har elitetruppen på spillermøde givet 
opbakning til sker bl.a. en udpegning af hvilket hold en spiller grundlæggende hører til (inddeling i 
”hold-trupper”).  
Mikkel hører rundt i elitetruppen hver spillers forpligtelse (”commitment”) til at spille holdkamp. 
Herefter kan ”grund-trupperne” udpeges. Mikkel følger op på at få folk forpligtet til holdkamps-
deltagelse.  
 

7. Kommunikation: model for nyhedsbreve mv (Per). Per laver et årshjul for dette, når han får tid igen 
efter 22. november. Generalforsamling: besluttet til torsdag d. 9/2 – vil Per gerne vide, så han kan 
time udsendelse af nyhedsbrev. Og så nyhedsbrev ud i slutningen af oktober om lukning af baner 
og officiel åbnings-seance for redplus-banerne. Derudover som nævnt i tidligere punkt også nyhed 
ud om lukning af banerne for vinteren. 
 

8. Padel i ATK – status: 
Bestyrelsen fik på sidste generalforsamling et opdrag til at gå videre med at etablere padel-baner.  
Grøndalcentret er indstillet på at banerne kan ligge mellem de eksisterende padel-baner. 
Henrik har fået ejertilladelse til at søge på kommunens vegne (genforeningspladsen er kommunens 
ejendom). 
Nu mangler der så ”bare” en byggetilladelse og en dispensation fra fredningen.  
Herefter er planen at forelægge for generalforsamling, om banerne skal etableres samt oplæg om 
konditionerne: adgang til padel-banerne som del af almindeligt ATK-medlemskab og skal det koste 
mere at få adgang til padelbanerne, mv.  
 

9. Anden snak (vi havde en første kort snak på sidste bestyrelsesmøde) om kontingent & medlemskab 
for 2023 (helårsklub, indendørstillæg, mv). Drøftelser om hævelse af kontingent (Peter/Lars). 
Udskudt. Tages op igen, når vi nogenlunde kender regnskabet for 2022 og hvad vi ser ind i 
økonomisk i 2023. 

 
10. Næste møde: Torsdag d. 1. december kl. 18 i klubhuset. 

 


