Referat Alts bestyrelsesmøde 17. august kl 19-21.45. referent/ Thomas
Formøde/workshop med webdesigner om ny hjemmeside fra 17.30-19.00
Motionister:
Drop in er i gang med coronaforholdsregler, som sikrer en forsvarlig afvikling.
Der bliver ikke arrangeret double-trouble i år grundet Corona.
Den årlige venskabskamp med Aarhus 1900 bliver heller ikke til noget af samme grund.
Velbyg Cup, et rigtigt godt forslag om en endags-turnering for motionister, som Carola og
Shaku/Velbyg står bag, udskydes til næste år og foreslås afholdt i forsommeren.
Økonomi:
Kontingentindtægterne er i plus i forhold til forventningerne og opvejer uforudsete udgifter i
forbindelse med indvendig og udvendig renovering/maling af klubhus. Regnskabet flugter
dermed fint med budgettet.
Turneringsspillere
Medlemmer på klubbens veteranhold (50+,60+,70+),som kvalificerer sig til DM, får hver et
tilskud på kr. 400 til dækning af udgifter i forbindelse med deltagelse i DM.
Herrernes 2. hold skal revitaliseres. Sidste kamp blev scratchet pga. manglende tilslutning.
ALTS fik guld i damedouble +70 ved DM (Birgit og Dorte), sølv til Birgit i mixdouble +70 og
sølv til Henrik i HS +45. Flot!
Klubturnering
Fristen for tilmelding er flyttet frem fra 28/8 til 24/8 - altså fire dage tidligere end først
annonceret.
Klubturneringsfinaler spilles lørdag den 19. september, og som erstatning for den årlige
klubfest, som ikke holdes på grund af du ved nok hvad, vil der om dagen være åbent i
kantinen, salg af kaffe, kage, fadøl, pølser og meget andet. Så der er lagt op til en festlig
dag.
Hus og anlæg
Maling af klubhus og udskiftning af beklædning udført af ekstern maler er stort set færdig,
tilbage står den del vi/medlemmerne selv står for: Maling af skure og vinduer i klubhusets
underetage. Vi kan godt bruge lidt flere frivillige hænder fredag den 28. august og/eller
lørdag den 29. august. Så hvis man ærgrer sig over, at den årlige klargøringsdag før
standerhejsningen blev aflyst, er der mulighed for at melde sig til at give en hånd med ved at
tilmelde sig på mail: hus@alts.dk
Klubben søger kommunen om støtte til omlægning af to baner til en ny type underlag.
Omlægning af bane F og G med nuværende grustype er aftalt og påbegyndes ved
sæsonafslutning.
Der etableres tydeligere skiltning vedr. parkering - at det kun er for klubbens medlemmer.

Boldkanonen bliver i den grad brugt. Vi har pt problemer med reparation og vedligehold. Det
bliver overvejet, om vi skal anskaffe en boldkanon mere i reserve.
Leschly Cup
Leschly Cup afviklet fornemt trods regn. Betydelig deltager fremgang på damesiden.
Turneringen økonomi opgøres endeligt senere og den videre evaluering foretages i LC
udvalget.
Næste bestyrelsesmøde torsdag den 24. september kl 17.30. Sted aftales senere.

