Bestyrelsesmøde ALTS torsdag 1. oktober 2020
Referat v. HVL
Til stede: Niels Elmegaard, Thomas Kehlet, Kjeld Buus og Helen Vibe Lander
Afbud fra: Markus Seier, Karen Wurlitzer, Anders Bagai

Bestyrelsen konstaterede, at afviklingen af finaledagen ved årets klubmesterskaber skete med stor
opbakning – og god stemning - på anlægget. Klubben var vært for beskeden forplejning og drikkevarer, og
bestyrelsen vurderer, at udgifterne, der beløb sig til ca 7000 kr. var givet godt ud, ikke mindst set i lyset af,
at godt 100 medlemmer nød godt af traktementet. Dette set ift den sædvanlige klubfest, hvor udgifterne er
større, og antal deltagere færre.

For fremover at kunne forhåndsannoncere navne på finaledeltagerne, og have orienterende skiltning klar til
kampene på de enkelte baner, bør alle semifinaler være afviklet én uge før finaledagen. Turneringen skal af
den grund organiseres straks efter Leschly Cup og sættes i gang senest 1. august.

Festudvalget nedlægges, grundet coronasituationen

Generalforsamling fastlægges til 28. januar, så regnskab kan være afsluttet og revideret. Vi opererer med
adgangsbegrænsning grundet Corona, derfor fordres forhåndstilmelding. Max antal 50

Nyt fra Udvalgene:
Formand:
Orientering om Leschly Cup:
Michael Stæhr er gået af som turneringsleder for LC. Han erstattes af Jørgen Eriksen

Klubben sonderer i dialog med kommunen på evt. indendørs banefaciliteter. Projektforslag vil blive
fremlagt på Generalforsamling til orientering.

Kasserer:
Det økonomiske resultat for hele året forventes stadig at havne omkring det budgetterede niveau.
Der opfordres til, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer kommer med forslag til budget for deres
ansvarsområde senest 1. november. Budgetter prioriteres på BM i november.

Kantineudvalg:
Ønsker fra Carola:
Etablering af vask med varmt vand andet steds end køkkenet, så ikke fødevare- og rengørings-aktiviteter
foretages samme sted.
Ny ovn – bred gastromodel m plads til gastrobakker

Hus og Anlæg:
Der er ansøgt (Anlægsfonden) om omlægning af bane A, B og C

Bestyrelsen har indhentet tilbud på ny terrassebelægning mellem klubhus og skur.

Endvidere blev et nyt forslag om et mindre trappe/tribuneanlæg bagerst på terrassen ved bane A luftet.
Forslaget tages videre til prioriteringsmøde i november

Turnering, Motionist og Hjemmeside:
Ingen bemærkninger

Næste bestyrelsesmøde: 26. november 2020, kl 18:30, hos Helen, Røllikevej 17 B, Risskov (bus 16 og 18)

