REFERAT AF ALTS BESTYRELSESMØDE 11/05/2020
Til stede: Helen, Markus, Thomas, Kjeld, Niels, Anders (ref). Afbud fra Karen

LESCHLY CUP
Udviklingen i corona-epidemien og regeringens udspil og planer for oplukning af samfundet, giver
bestyrelsen tro på at LC 2020 kan afholdes. LC-gruppen opfordres derfor til at gå videre med
planlægningen under en række forudsætninger, herunder sponsor-støtte, DTF-godkendelse mv.
Bestyrelsen forbeholder sig ret til at aflyse turneringen, hvis ikke turneringen kan afvikles på en
tilfredsstillende måde og med tilstrækkelig opbakning.
Bestyrelsen finder det vigtigt, at aktiviteten offentliggøres bla. på LC´s hjemmeside snarest muligt.
På hjemmesiden findes pt. en besked fra marts om at turneringen er registreret og afholdes i
2020.
Bestyrelsen beder om, at få meddelelsen til hurtig godkendelse inden offentliggørelsen.

KANTINE
Kantine og COVID-19:
• Cantina forventes åbnet den 18. maj, men åbningen afhænger af politiets vurdering af om
det er et klubhus eller en café. Helen tager fat i politiet inden for de næste par dage.
Forslag om griselamper
•

IKKE VEDTAGET. Endnu.

KLUBHUS
Klubhus:
• Er kun åbent med henblik på at kunne tænde lyset på banerne. Alt andet er fortsat lukket.
Seniortennis:
• Får 2*2 baner ugentligt. Baner derudover skal bookes af deltagerne.
o Vil klubben stille bolde og kaffe til rådighed.
• Karen W. overvejer at lave en coronasikker plan for drop-in.

HUS & ANLÆG
•

Huset bliver malet udvendigt og males af to omgange. Vi har fået en rabat på 5000 kr. Vi
har sagt OK.

•
•
•

Vi har planer om at få en luft til luft varmepumpe til klubhuset og afskaffe elradiatorerne –
Thomas indhenter et tilbud.
Vi har planer om at søge fondsmidler til RedPlus-baner.
Niels søger om penge til omlægning af baner.

TURNERINGSTENNIS
•
•

Klubtøj bliver udbudt.
Holdturnering på pause. Afventer udmelding fra DTF.

ØKONOMI
Medlemsstop. Fuldt hus på kontingentindbetalinger. +25000 over budget.
Kommunen har bevilliget os +6000 kr. ekstra i ældretilskud.
Ingen omkostninger til standerhejsning etc. – også et lille plus der.

Næste bestyrelsesmøde d. 7. juni.

