Referat fra ALTS bestyrelsesmøde, mandag 22. januar,
Tilstede:
Børge G, form., Niels E, kasserer, Andreas Moltke-Leth, kommunikation, Markus Seier, turnering,
Bjarne HP, Hus og anlæg, Helen VL kantine.
Afbud fra Karen W, motionist
Velkommen til de to nyvalgte medlemmer af ALTS bestyrelse: Markus Sejer og Bjarne Højlund
Pedersen, som bliver ansvarlige for hhv turnering og Hus og anlæg.
Kalender 2018:
Klargøringsdag på anlægget : lørdag 14. april
Standerhejsning: lørdag 21. april
JM veteran 15.-17. juni
Leschly Cup uge 29
Sæsonafslutning - klubmesterskabs finaler og klubfest lørdag 22. september.
(som noget nyt har vi i år aftalt med RTK, at vi i ALTS skubber vores sæsonafslutning en uge, så
medlemmer med dobbelt medlemsskab ikke skal presses ud i et hårdt valg, men kan deltage i finaler
og fester i begge klubber. (RTK afholder deres finale/festdag lørdag d. 15. september)
Dagsorden:
1) valg af referent: Helen
2) Godkendelse af referat fra Generalforsamling 16. november 2017:
Referat godkendt, og bestyrelsen iværksætter de vedtagne initiativer:
A) Slåmuren skal være færdig repareret til standerhejsning.
Hus og anlæg ansvarlig, Bjarne, kontakter murermester Shaku (ALTS sponsor, Velbyg)
B) Klubbens samlede udgifter til eliten skal synliggøres (vedtaget forslag fra Thomas Kehlet) så
næste generalforsmaling kan have et kvalificeret grundlag for diskussion af prioriteringen.
kasserer Niels Elmegaard kommer med et oplæg, som forelægges bestyrelsesmøde inden næste
generalforsamling - primo 2019
3) Aktiviteter i udvalgene
Kantine:
Kantineansvarlig, Helen, og kasserer, Niels, E. aftaler kontraktmøde om 2018 sæsonen med Carola
inden næste bestyrelsesmøde
Bestyrelsen arbejder videre med evt. frivilligdage - vi vil gerne sikre, at der fx altid er servering på
de unge turneringsspilleres ugentlige træningsaften, for at styrke det sociale fællesskab.

Kasserer :
Klubben kan nu etabelere LED lys på banerne. Vi har tilsagn om så store tilskud fra kommunen og
NRGI, at klubbens udgift lander på 20.000 kr.
LED vil betyde store besparelser på el-forbruget
LED-Belysningen skal være på plads inden standerhejsning.
Niels E sætter de fornødne aftaler i værk
Indbetaling til kontingent for sæson 2018 opkræves fra 1. marts
Turnering:
ingen kommentarer
Motionist:
Mandags- og onsdagstræning gennemføres på samme vis i år som sidste år. Første dag bliver
mandag 30. april
Medlemshvernvning
er gået i gang, og allerede nu er der stor interesse og gang i tilmeldingen til begyndertræning ved
Hans Frantzen. Folderen herom er genoptrykt med aktuelle datoer og distribuere på relevante
steder.
Også hvervepjecen om ALTS skal genoptrykkes og distribueres. (Helen)
Sponsor
ingen kommentarer
Hus og Anlæg
Ole Würtz har udarbejdet tjekliste for klargøring af anlæg
Kommunikation
Hjemmesiden skal opdateres (Andreas)
Evt.
Festudvalget v. Thomas Fønss og Elisabeth Jensen vil gerne fortsat yde en indsats, som de gjorde
med så stor succels ved flere lejligheder i 2017. Som det første vil de i 2018 arbejde på at
festliggøre standerhejsning. Bestyrelsen tager med tak imod initiativet.
Festudvalget arbejder endvidere på et gæstekok arrangement / evt madklub
Udvalgets to medlemmer, Thomas og Elisabeth, har bedt om kontingentfritagelse. Bestyrelsen
anser det for rimeligt i betragtning af deres hidtidige - og forventelige - store arbejdsindsats for
klubbens sociale miljø.
DGI - ALTS er blevet tilbudt gratis medlemsskab af DGI for en prøveperiode af de næste 2 år,
hvilket bla. betyder at vi kan lave turneringsudvidelse. Bestyrelsen er indstillet på indmeldelse.

Tennisaffald - Bolde, rør, låg m.m. Vi vil gerne medvirke til genbrug og bæredygtig
affaldssortering af de mange tennisbolde, boldrør og låg, der i løbet af en sæson kasseres og havner
i skraldespandene på banerne. Tennisboldene kan ikke gå til plast, da de er sammensat af flere typer
materialer. En foreløbig forespørgsel ved Affald-Varme peger desværre ikke i retning af, at Aarhus
kommune kan anvise nogen bæredygtig mulighed i form af organiseret genbrug.
I første omgang tager vi (Helen) kontakt til formanden for Aarhus 1900, for evt. fælles tiltag i
klubberne.
Næste møde:
mandag 12. marts hos Børge, Tulipanvej 11 , Risskov

