
ALTS bestyrelsesmøde d. 14. april 2021 kl. 18

Sted: hos Thomas, Krusåvej 1, Risskov
Til stede: Helen, Thomas, Kjeld, Niels og Markus
Fraværende: Karen og Anders
Referent: Markus blev valgt

Dagsorden

1. Orientering fra Formanden
a. Birch huse kobler sig på vores kloak på p-pladsen.

2. Orientering fra Kassereren
a. Kontingent opkrævninger er udsendte med efterfølgende

betalingspåmindelse.
b. Baseret på ovenstående har det været muligt at optaget et

begrænset antal nye medlemmer. Nye medlemmer kan
optages som passive med mulighed for at blive aktive i 2022.

c. Regnskab for 1. kvt 2021 er lavet. Året forløber indtil videre
som forventet.

3. Orientering fra Hus og anlæg.
a. Udbedring af vandskade i klubhus er tæt på at være færdig.
b. Der er onsdag d.14/4 opsat nyt toilet i toilettet på terrassen.
c. Vandfrostskade ved bane A er udbedret.
d. Der er bestilt ny boldopsamler til boldkanon.
e. Der er indhentet to tilbud på luft til luft-varmer og aftalt møde

med den ene tilbudsgiver.
f. Der bevilges i omegnen af 1000 kr. til indkøb af

blomster/beplantning.
g. Der kommer 10 (corona-max) medlemmer til arbejdsdag 17.

april. Der var flere (8) tilmeldte, som vi kan gøre brug af
senere, hvis vi ikke når det hele på dagen. Vi serverer kaffe,
håndbajer og sandwich.

4. Orientering fra Café udvalg
a. Carola har bekræftet, at hun gerne står for cafédriften også i

sæson 2021. Vi aftaler møde om opstart efter dagens BM
møde.



5. Orientering fra Motionist aktiviteter
a. Hans Frantzen begynder-træning mandag 16.30 - 18.30 på

bane f og g, 24 deltagere i 6 uger. Start 17. maj.
Hjemmesiden opdateres med dette.

b. Planlægning af 60+ aktiviteter, som vi har fået 20.000 kr til at
afholde.

i. Et forslag er at tilbyde træningsforløb i forbindelse med
seniortennis om torsdagen. Helen og Anders snakker
sammen om dette.

6. Orientering fra Turnerings aktiviteter
a. Der er tilmeldt følgende hold:

i. 1. Division Herrer
ii. 2. Division Damer
iii. Liga 2 Herrer
iv. Veteran:

1. 40+
2. 50+
3. 60+
4. 70+

b. DTF har aflyst indendørssæsonen, så ingen op- eller
nedrykninger. Vi indgiver ikke klage.

c. Jeg har “bestilt” en særskilt side til Holdturnering og
Klubturnering på hjemmesiden. De kommer til at ligge under
‘For Medlemmer’.

7. Orientering fra Kommunikation
a. TV, WiFi bliver bestilt og sat op snarest muligt.
b. Mulighed for kommunikation on site: Den bedste løsning ville

være en skærm i klubben, der viser de seneste nyheder på
hjemmesiden.

c. Video om banepleje. Den bliver lagt op på hjemmesiden
snarest.

d. Hjemmesiden på telefonen. Seneste nyheder burde komme
under billedet af klubhuset. Hans Klysner orienteres om at
bytte rundt på dette. Hans bedes også om at gøre flere
nyheder synlige på forsiden.

e. Anders præsenterer Trello på næste bestyrelsesmøde. I
samme omgang tages der endegyldigt stilling til Slack.



f. Hjemmesiden skal promoveres “ikke-digital” promovering af
hjemmesiden i klubhuset. Dette inkluderer opslag på
opslagstavlen, der henviser til hjemmesiden.

g. Fremover linkes der til hjemmesiden i facebook opslag.
h. Medlemsundersøgelsen bliver lagt ind på hjemmesiden.

8. Orientering fra Baneomlægnings udvalg
a. Der er indgået aftale med RaiseYou om fundraising. De

midler, der kan fås herfra er afgørende for, hvornår næste
fase af bane omlægningerne kan sættes i gang.

b. Markus og Anders afprøver forskellige banetype på Sjælland
før det afgøres, hvilken type vi vælger.

c. Niels tager kontakt til de nuværende 2 tilbudsgivere for at
gøre tilbuddene helt sammenlignelige.

9. Orientering fra Café moderniseringsudvalg
a. vedr. næste års køkkenrenovering: Udvalget har endnu ikke

haft møde, men indkalder til møde inden sommerferien, så vi
allerede nu kan få gang i ideudvikling. Det er tanken at
samarbejde Carolas ønsker til mere professionelt køkken med
ideer til nytænkt indretning fra både udvalg og medlemmer i
øvrigt

10. Dagsordenspunkt generelt
a. Modernisering af Sponsoraftaler. Kjeld har noget materiale,

han deler med bestyrelsen til inspiration. Formålet er at lave
et mere fast sponsorkoncept.

b. Der laves træningstilbud søndag for spillere, der ikke træner
med 1. holdene. Baner og bolde stilles til rådighed - ikke
andet. Der stilles 2 baner til rådighed søndag 10-12.

c. Forslag: Vi bør promovere hjemmesiden ved at lave opslag i
klubben, hvor vi opfordrer medlemmer til at bruge den.
Thomas hørte medlemmer, der var interesserede i at få
træning, og fik det råd at ringe til Niels. Hjemmesiden skal
promoveres, så medlemmer bliver bevidste om, at vi har en
hjemmesiden, hvor man kan finde sådanne oplysninger.

11. Næste møde er tirsdag d.18 maj kl.18 i klubhuset.




