ALTS Bestyrelsesmøde 26/11-2020
Til stede er Helen Vibe Lander (Kantine), Kjeld Buus (Kasserer), Thomas Kehlet (Hus og
Anlæg), Markus Seier (Turneringsansvarlig) og Niels Elmegaard (Formand). Anders Bagai
(Kommunikation) og Karen Würlitzer (Motionist) var fraværende.
Referat ved Markus Seier.
Generalforsamling 2021:
Der kommer en indkaldelse til generalforsamling fra Niels Elmegaard inden d. 1 december.
Generalforsamling 2021 afholdes torsdag d.28/1 hos Carola i V58. Fristen for at indsende
forslag til dagsordenen er torsdag d.7/1.
Man melder sig til generalforsamlingen ved at sende en mail til Niels Elmegaard senest en
uge før.
I udgangspunktet afholdes generalforsamlingen ”som normalt”, men der kan selvfølgelig ske
ændringer i forbindelse med COVID19.
Kontingentstigning blev diskuteret. Det er mange år siden, priserne er blevet justeret og
bestyrelsen vurderer, at det samlede produkt repræsenterer en højere værdi end for 8-10 år
siden. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet stiger til den kommende sæson. Det foreslås at
stige med 50 kr. for fuldtidsmedlemmer og studerende og med 100 kr. for
formiddagsmedlemsskaber. Dette skal der stemmes om på generalforsamlingen. Det
overvejes at lade kontingentet stige med yderligere 50 kr. i 2022.
Medlemsundersøgelsen:
Denne blev gennemgået og gav anledning til diskussioner, der også tidligere har været oppe
i bestyrelsen. Niels gennemgår denne undersøgelse på generalforsamlingen. ALTS’
medlemmer er generelt tilfreds med klubben og tilfredshedsgraden er pæn sammenlignet
med andre tennisklubber. Linket til undersøgelsen formidles til medlemmerne.

Udvalgene
Motionist:
Karen var ikke til stede og der ikke noget nyt at berette. Det bemærkes dog, at drop-in efter
opstarten var en succes.
Kommunikation:
Anders var heller ikke til stede. Han er i gang med at arbejde på hjemmesiden sammen med
Hans. Dette orienteres der om snarest. Derudover skal der til den kommende sæson
genetableres internetforbindelse og tv-pakke eller lignende. Løsningen vil som minimum

inkludere muligheden for at se grand slam turneringerne i klubhuset. Anders sættes på
sagen i forhold til at finde en god løsning.
Derudover undersøger Anders, hvorvidt det kan lade sig gøre at tilslutte et webcam på bane
A, så man hjemmefra kan se, om der er vand på banerne på hjemmesiden.
Kasserer:
Der ser ud til at blive genereret et mindre overskud for 2020. Dette er mod forventning og
skyldes, at vi har modtaget tilskud fra kommunen til omlægning af bane F og G allerede i år,
samt øget kontingentindtægter.
Budgettet for 2021 blev gennemgået. Kjeld præsenterede budget for de kommende år og et
udkast til en prioriteringsliste for tingene, der skal laves og vedligeholdes på anlægget.
Etablering- og vedligholdelsesbudget for næste år er vedtaget.
Baneomlægningen og planen for dette blev diskuteret igen. Der er stadig diskussion om,
hvorvidt vi går efter redplus baner eller ”almindelige” grusbaner. Banediskussionen bliver
med al sandsynlighed taget op igen på næste bestyrelsesmøde. De næste baner bliver ikke
lagt om før 2022, så der er endnu tid til at lære om de mulige løsninger – praktisk såvel som
økonomisk.
Turneringstennis:
Det blev diskuteret, hvordan retningslinjerne for lukkede hold (DGI og DTF CUP) skal være i
den kommende sæson. I den forgangne sæson var der ikke overblik over, hvor mange hold
der havde meldt sig til og kampene optog for mange baner i de attraktive timer. I den
kommende sæson bliver der ikke støtte til lukkede hold fra klubbens side. Det betyder, at
holdene selv skal stå for tilmeldingsgebyr, banebooking, bolde og mad. Hvis holdene har
brug for flere baner end de kan booke med deres egne numre, må de booke via
Wannasport.
Dette bliver nævnt på generalforsamlingen og der kommer yderligere information forud for
sæsonen.
Kantine
Der har været tale om et professionelt komfur til køkkenet. Det udskydes minimum et år, så
det bliver en del af et decideret renoveringsprojekt med det formål at indrette køkkenet
mere hensigtsmæssigt.

Næste møde bliver afholdt d.14/1 kl. 18:30 hos Niels.

