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Deltager: Peter (mødeleder), Lars, Mikkel, Henrik, Per, Lene og Anders (ref). Afbud: Nicolaj. 
Parentes nedenfor signalerer, hvem der oplyste punktet og drev drøftelsen af det. 

1. Handlingsplanen gennemgang (Anders) 
Handlingsplanen blev gennemgået. 

 
Til drøftelse og evt. beslutning: 

2. Kontingent & medlemskab for 2023 (helårsklub, indendørstillæg, mv). Drøftelser om hævelse af 
kontingent (Peter/Lars).  
Besluttet at bestyrelsen til generalforsamlingen d. 9/2 2023 stiller forslag om hævelse af kontingent på 
100 kr på senior og juniormedlemsskab under forudsætning af, at bestyrelsens forslag om at anlægge 2 
padelbaner vedtages (jfr. punkt 4 nedenfor).  
 

3. Forbedringer på anlægget (Peter) 
Besluttet at søge kommunen om: 1) lys på bane 1, 4 og 5 og 8 – disse kan forventeligt belyses blot fra 
en side, hvormed eventuelle lysgener for boligerne omkring mindskes mest muligt, 2) lys på carportene 
i ind mod genforeningspladsen, og 3) flytte pavillonen mellem bane 6 og 7 ned i bunden af 
mellemgangen og samtidigt sløjfe slåmuren. 
 

4. Padelbaner i ATK? Status if.t ansøgning, proces med at forelægge for generalforsamling, om banerne 
skal etableres samt oplæg om konditionerne: adgang til padelbanerne som del af almindeligt ATK-
medlemskab og skal det koste mere at få adgang til padelbanerne, mv. (Henrik/Peter) 
Henrik orienterede om, at klubben nu har fået indleveret ansøgning om dispensation fra fredningen af 
Genforeningspladsen.  
Besluttet at bestyrelsen stiller forslag til generalforsamling d. 9/2-2023 om at klubben anlægger 2 
padelbaner (forudsætter de fornødne tilladelser), og at bestyrelsens indstilling er, at banerne skal være 
en del af klubben – ATKs – baner og være for ATKs medlemmer, dvs. en del af det almindelige ATK-
medlemskab, og at der ikke skal etableres andre medlemskaber, fx medlemskab, hvor man kun kan 
spille tennis eller kun padel.  
 

5. Status trænere (Lars) 
Sikre at trænerne har ”børneattest”. Peter kontakter Jens for status.  
 

6. Diverse:  
REDPlus-banerne: De er anlagt og nu i funktion (om end som forventeligt bløde og skal spilles gode). 
Lars/Peter gjorde opmærksom på, at der for alt i verden ikke må puttes almindeligt grus på REDPlus-
banerne og vice versa – men særligt det førstnævnte, da det får REDPlus-banerne til at ”slumme til” – 
de mister deres dræne-evne (som jo er selve formålet med denne banetype). 
Lukning af de øvrige baner for vinteren: der er lukkede nu. 
Lukning af alle udendørs-baner: både for vinteren og resten af året (for natten og når vejret hindrer spil 
på dem). Vores ”daglige bane-lukker” går snart på pension. Henrik advokerer for at vi kikker på 
mulighederne for automatisk (dvs. elektronisk/digital) lukning af baner. Henrik og Lars kender til et par 
mulige leverandører og koordinerer.  
Udlodning af Davis Cup billetter: Der er Davis cup d. 3.-4. februar i Royal Stage, Hillerød, hvor Holger 
Rune forventes tilbage i folden. Klubben har købt et antal billetter til favør-pris og udlodder dem i 
konkurrence til medlemmerne. 
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7. Opdateringer fra DAI, DTF, Tennis Øst, DTV. 
Intet at berette. 

 
8. Næste møde: Torsdag d. 9. februar (før generalforsamlingen) i klubhuset. 
 


