Aarhus Lawn-Tennis Selskab
Referat bestyrelsesmøde 11. september 2019
Til stede: Børge G (Formand), Niels E (kasserer), Markus S (turnering), Andreas ML
(kommunikation), Karen W (motionist), Bjarne HP (hus og anlæg)
Afbud: Helen VL (kantine)
1. Valg af referent:
Bjarne Højlund Pedersen blev valgt.
2. Godkendelse af referat:
Referat fra bestyrelsesmøde 19/8 2019 blev godkendt uden kommentarer.
Indledende debat inden de faste punkter:
Inden mødet behandlede de faste punkter på dagsordenen, blev valg til bestyrelsen på
generalforsamlingen næste år i januar (3 torsdag i januar 2020) taget op. Fire
bestyrelsesmedlemmer er på valg, og der skal sandsynligvis findes et par afløsere for
nuværende bestyrelsesmedlemmer, der ikke ønsker genvalg. Ligeledes flytter Andreas ML,
som er ansvarlig for kommunikation til København. Det blev foreslået, at 1. suppleant til
bestyrelsen Anders Bagai overtager posten som kommunikationsansvarlig. Bestyrelsen vil
ligeledes arbejde på at finde interesserede kandidater, der kunne tænke sig at stille op til valg
til ledige poster i bestyrelsen.
Det blev foreslået, at afskaffe ”300 kroners intro rabatten” for nyindmeldte. Bestyrelsen vil
præsentere forslaget til vedtagelse på den kommende generalforsamling.
Markus orienterede bestyrelsen om status på afviklingen af klubmesterskaberne. Der mangler
at blive spillet cirka 8 kampe inden finalerne lørdag 14. september. Forhåbentlig bliver de
resterende kampe spillet inden lørdag. Finaledeltagerne bliver præmieret med rødvin til
etterne og hvidvin til toerne.
Der er behov for at revidere ”formatet” for klubmesterskaberne. Der er udfordringer i forhold
til at få afviklet doublerne til tiden, samt at sikre jævnbyrdighed i de forskellige klasser. Det
sker, at relativt nye spillere på forhånd er chanceløse, idet de møder spillere, der er langt mere
rutinerede, etablerede og øvede. Ved næste års klubmesterskaber vil der blive taget højde for
denne problematik.
Mødet blev orienteret om, at der til klubfesten lørdag 14. september er tilmeldt 26 personer
og festen afholdes til tonerne fra ”playliste-musik”. I forhold til klubfest blev det besluttet at
ALTS klubfest ikke længere skal afholdes på et andet tidspunkt end Risskov Tennisklubs
klubfest, idet der ikke længere er en stor gruppe tennisspillere, der er medlem begge steder.
Den gamle aftale gjorde det muligt for denne gruppe at deltage i klubmesterskaberne begge
steder.

Der blev stillet forslag om at lave et info-møde for nytilmeldte og andre interesserede i starten
af næste sæson. Måske er et sådan tiltag ikke nødvendigt, men Markus laver et udkast til et
info-dokument oplysninger om klubbens regler, procedure, traditioner og kultur.
3. Aktiviteter i udvalgene
Kantine:
Menuen for festen lørdag 14.september er lagt ud på facebook. Carola lukker snart ned for
2019 sæsonen.
Kasserer:
Intet nyt at berette.
Turnering:
Det blev oplyst at DGI turneringen i ALTS regi er på et rimeligt niveau. En enkelt kamp i DTF
Cup er blevet spillet på ALTS-anlægget. Klubbens herre forbliver i 1. division og klubbens
damer forbliver i 2.division.
Motionist:
Motionistafdelingen ”kører rigtig godt”. Der er stort fremmøde, aktivitet og engagement.
Medlemshvervning:
Hans Frantzens begyndertræning vil ikke finde sted i 2020, idet medlemstallet i klubben er
stort og ventelisten lang. Der vil gå meget lang tid før deltagerne i begyndertræningen vil
kunne blive medlem af klubben. Oprindeligt var begyndertræningen en del af strategien for
medlemshvervning i en periode, hvor der var vigende tilgang af medlemmer. Dette er ikke
tilfældet i dag.
Sponsor:
Intet nyt at berette.
Hus og anlæg:
Mindre træer på vestsiden af anlægget ved banelysmasterne vil blive fældet i løbet af næste
uge.
Anlægget lukkes ned i starten af november inden frosten sætter ind. Honorering for rengøring
øges fra 10 til 15 timer gældende for hele den nuværende sæson.

Kommunikation:
Da Andreas flytter til København grundet arbejde overdrages opgaven med kommunikation til
1, suppleant Anders Bagai. Andreas kontakter Anders for at foretage
”overleveringsforretning”.
Eventuelt:
Det er i bestyrelsen blevet foreslået at undersøge muligheden for at opføre en ”padelbane” et
sted på anlægget. Spillet spilles i et stort bur med ståltråds vægge og loft og er en blanding af
squash og tennis. Imidlertid er det umiddelbart vanskeligt at finde plads til en ”padelbane”
(10x20 meter) på anlægget. Der arbejdes dog videre med ideen.
Næste bestyrelsesmøde er 28 oktober 2019 kl. 18.30 hos Niels

