
ALTS bestyrelsesmøde d. 15. November 2021
kl. 18.00

Sted: Hos Kjeld
Til stede: Niels (formand), Kjeld (kasserer), Thomas (hus og
anlæg), Helen (cafe udvalg), Anders (kommunikation) og
Markus (turnering)
Fraværende: Karen (motionist)
Referent: Markus

Dagsorden

1) Opfølgning på 2021 generelt, samt udestående fra sidste møde
a) Evaluering af seniortræning med Larz Lynge: Initiativet var en

bragende succes. Vejret viste sig fra sin gode side i oktober og
deltagerne var glade for træningen og træneren. Det påtænkes at
arrangere noget lignende i den kommende sæson. Dette arbejdes
der videre med næste år.

b) Promovering af divisionsholdene: Sæson startede med to
arrangementer i forbindelse med holdkampe. Der var stor
opbakning og interesse fra klubbens medlemmer. Arrangementerne
var en succes og det påtænkes at gentage dette i næste sæson.
Der vil i den kommende sæson være fokus på, at holdene
promoveres mere og kendskabet til spillerne øges. Kjeld
præsenterer spillerne til første holdkampsarrangement i den
kommende sæson.

c) Hjemmesiden: Hjemmesiden er blevet opdateret i 2021, men der er
ikke helt klarhed omkring, hvordan hjemmesiden skal benyttes
fremover. Dette gennemgås på første ordinære bestyrelsesmøde i
2022, hvor alle bestyrelsesmedlemmer forbereder en liste over ting,
hjemmesiden påtænkes at skulle bruges til

d) Leschly Cup: Arrangementet forløb godt - sportsligt og økonomisk.
Der var problemer i forbindelse med opkrævning af deltagergebyr,
hvilket har givet en del problemer i forhold til at opkræve pengene
på bagkant. Næste år skal der være en bedre løsning for at undgå
dette. Dette gives videre til LC-udvalget.

e) Lukkede hold: Der var enkelte lukkede hold i den forgangne sæson,
men det forløb alt i alt fint. Det kommunikeres i starten af næste
sæson ud til medlemmerne, hvordan lukkede hold fungerer og
støttes af klubben. I udgangspunkt fortsættes konceptet fra



indeværende sæson, hvor klubben ikke stiller noget til rådighed til
lukkede hold.

f) Sponsorudvalg: Der er ansøgt om enkelte sponsorater, men der er
ikke sket så meget endnu. Udvalget holder et møde forud for den
kommende sæson for at have et fast koncept i forhold til
rekruttering af sponsorer til den kommende sæson.

2) Orientering fra Formanden
a) Orientering fra haludvalget. Formand orienterede om seneste

møde med kommunen om halprojektet.

3) Orientering fra Kassereren
a) Økonomisk forløber 2021 bedre end forventet. Der forventes

et overskud på 200.000,- i indeværende regnskabsår, da der
ikke er foretaget lige så mange investeringer som planlagt.

b) Budget 2022: Budgettet for 2022 er lagt efter, at aktiviteten
følger aktiviteten i den forgangne sæson. Der budgetteres
med et regnskabsunderskud på 342.000,- grundet
baneomlægning. Budgettet er godkendt og præsenteres på
generalforsamlingen.

4) Orientering fra Hus og anlæg
a) Vi har fået installeret en luft til luft-varmepumpe i klubhuset.
b) Vi har fået tilbud på en ny boldkanon. pris ca. kr. 20.000. Der

er søgt tilskud fra Idrætssamvirket.
c) Indgangspartiet står til snarlig fornyelse. Der indhentes tilbud

på indgangspartiet.
d) Indgangstrappen trænger til at blive renoveret. Der indhentes

tilbud.
e) Der er aftalt nødvendig beskæring af underskov og træer

langs anlægget med klubbens banemand.
f) Anders undersøger markedet for nye stole til klubhuset. Disse

påtænkes at blive skiftet ud over en årrække, så der på sigt
kun er en type stole i klubhuset.

g) Køkkenet skal stadigvæk renoveres. Planlægningen
genoptages i 2022 og køkkenet forventes at stå klar til
sæsonstart 2023.

5) Orientering fra Café udvalg
a) Intet nyt - servering i caféen sæson 2021 er slut.

6) Orientering fra Motionist aktiviteter



a) VelByg Cup var en succes og gentages i den kommende
sæson såfremt arrangørerne ønsker det. Næste år bliver
turneringen afholdt i forsommeren, da det passer bedre med
de andre aktiviteter i klubben. Næste år bliver
markedsføringen intensiveret og der forventes flere deltagere.

b) Senior-kursus er evalueret ovenfor.
c) Begynder-kursus 2022. Det påtænkes at oprette et kursus

med Hans Frantzen for medlemmer i starten af sæsonen.
d) Det påtænkes at lave en introduktion for nye- og eksisterende

medlemmer i starten af den kommende sæson - såfremt
omstændighederne tillader det.

7) Orientering fra Turnerings-aktiviteter
a) Status på turneringsaktivitet indendørs: Klubben stiller med et

2. division damehold og et 1. division herrehold i
indendørssæsonen. Damerne træner fast en gang i ugen, hvor
klubben betaler for en fast banetime og herrerne selvtræner
indtil videre.

b) Evaluering af klubturnerings-finaledag: Finaledagen forløb
ganske fint med enkelte vejrmæssige udfordringer. Der var
dog færre folk på anlægget end året før, hvilket muligvis kan
tilskrives vejret. Formatet er tilfredsstillende og fastholdes i
den kommende sæson.

8) Orientering fra Kommunikation
a) Der snakkes om at oprette en aktivitetskalender til den

kommende sæson - både tilgængelig på hjemmesiden og på
facebook-siden. Denne aktivitetskalender skal laves i løbet af
april, hvor alle datoer er tilgængelige. Anders er ansvarlig for
dette.

b) TV-abonnementer er sagt op for vinteren.

9) Orientering fra Baneomlægnings udvalg
a) Efter seneste forhandlingsrunde er den oprindelige pris

fastholdt både på jordarbejdet og på RedPlus belægningen.
b) Bestyrelsen accepterer tilbuddet fra JAC company og det

bliver igangsat snarest muligt og skal stå færdigt primo april.
Betalingsplan vil blive udarbejdet sammen med leverandøren

c) Fundraising er fortsat i gang



d) De nye baner bliver evalueret i løbet af den første sæson,
hvor der spilles på dem. Derefter tages der stilling til den
videre baneomlægning.

10) Orientering fra Café-moderniseringsudvalg
a. Foreløbig, løs ide til renovering skitseres på bestyrelsesmødet.

Helen begynder at tegne på det. Projektet påtænkes at blive
sat i gang primo 2023.

11) Dagsordenspunkt generelt
a) Forberedelse af generalforsamling 2022

i) Tid og sted: Torsdag d. 27/1 kl. 18:30 på en, indtil
videre, ukendt adresse. Der ledes videre efter en
lokation. Helen prøver at booke Huset Trøjborg.

ii) Evt. bestyrelsens forslag til generalforsamlingen:
Forslag om kontingentstigning (se ovenfor).

iii) Niels leder efter en ordstyrer.
iv) Niels leder også efter en revisor.
v) Indkaldelse bliver sendt ud d. 1/12.

b) Oprydning i mailadresser: Der er blevet ryddet op.

12) Næste møde: d. 17/1 kl. 18:00 hos Niels Elmegaard.


