
ALTS bestyrelsesmøde d. 16. marts 2022 kl. 18.00

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

Dagsorden

1. Orientering fra formanden mfl.
a. Evaluering af generalforsamling: Bestyrelsen

evaluerede generalforsamlingen.
b. Fordeling af opgaver i bestyrelsen: Det blev

besluttet, at Sofie, der er nytiltrådt
bestyrelsesmedlem, fremover skal stå for events i
klubben og samtidig overtager ansvaret for motionist
udvalget (dog vil Karen, der er er trådt ud af
bestyrelsen beholde ansvaret for Drop In tennis).

c. Standerhejsning. Datoen for standerhejsning 2022 er
blevet fastlagt til den 23. april klokken 13. Det blev
besluttet, at der skal være event med rød snor til
indvielse af de nye baner samt en opvisningskamp.
Sallingfondene, der har støttet klubbens nye
bane-projekt med 300.000 kroner, inviteres med til
at klippe snoren.

2. Budget, medlemstal
a. Kontingent: Kasserer orienterede om, at

kontingentopkrævninger er udsendt jf. det vedtagne
budget.

b. Pris for gæstespillere: En enig bestyrelse vedtog at
hæve prisen for gæstespillere fra 50 kroner til 75
kroner.



c. Wannasport: Det blev drøftet, om der skulle
begrænsninger på wannasport-bookinger. Kassereren
oplyste, at der gennem wannasport havde været 30
bookinger i alt 2021. Det blev besluttet, at
wannasport kører videre, som det plejer.

3. Turneringshold
a. Indendørssæsonen: Indendørssæsonen er overstået

for klubbens to førstehold. Det blev til en 4. plads for
både 2. division damer og 1. division herrer.

b. Udendørssæsonen: Senior- og veteranholdene
udendørs er tilmeldt. Der er i alt 4 seniorhold og 4
veteranhold. Førsteholdene træner mandage og
torsdage og der bliver oprettet et træningstilbud til 2.
og 3. herreholdet enten fredage eller søndage.

c. DGI holdturnering: DGI tilbyder også i år
holdturnering for mindre hold (ned til 2 spillere). Der
bliver snarest lagt information vedrørende dette ud
på hjemmesiden. Klubben stiller ikke baner, bolde
eller lignende til rådighed for hold i DGI
holdturnering.

d. Program for kampe: Det blev besluttet, at der bliver
lavet en aktivitetskalender tilgængelig på
hjemmesiden med en oversigt over holdkampe og
andre turneringsaktiviteter så snart
spilletidspunkterne offentliggøres.

4. Motionist
a. Hans Frantzen begynderkursus: Er sat i værk.
b. Drop In start og koordinator: Vi afventer og ser,

hvornår der skal spilles turnering og holdkampe, og
derefter besluttes det, hvornår Drop In tennis skal
ligge.

c. VelByg Cup: Det foreslås, at VelByg Cup afholdes 28.
maj.



d. 60+ træning -oplæg fra Larz Lynge: Bestyrelsen
vender tilbage til Lars og koordinerer tidspunkter for
kurserne internt.

5. Hus & Anlæg
a. RedPlus baner opfølgning, instruktioner: Formanden

repeterede forløbet med bane A, der har haft
problemer med dræningen. Karl vander banen
løbende, og bestyrelsen afventer og ser, hvordan
banen dræner, før der bliver gået videre med sagen.
Orientering om at der, som en af forpligtelserne over
for tilskudsgiverne (Sallingfondene, Aarhus
Kommune, DGI/DIF), udarbejdes en
pressemeddelelse om indvielse af RedPlus-banerne.

b. trappe og indgangsdøre renovering: Der indhentes
tilbud på nye indgangsdøre. Trapperenovering
prioriteres ligeledes.

c. maling af gulve og toiletter: Punktet sættes på
arbejdsdagen/forårsrengøring.

d. Birch ejendomme forbrug af vand: Forslag om, at
Birch skal betale differencen på udgifterne fra sidste
år kontra forrige år. Sat i værk.

e. lys bane f og g: Lyssætningen er en del af klubbens
5-års-plan, hvor det står til at blive realiseret i 2024
på bane f og g. Enighed om, at lys på de to baner
prioriteres og rykkes om muligt frem i planen. Der
indhentes tilbud og tages beslutning efterfølgende.

f. Arbejdsdag - forårsklargøring: Dato for
forårsklargøring er blevet fastlagt til den 2. april.

g. Åbning af klubhus og åbning af bad: Efter
forårsklargøring bliver der åbnet for klubhus og vand.

h. Ny boldkanon - tilbud: Orientering om at der
indkøbes ny boldkanon.

i. Bolde til boldkanon: Markus sørger for at indkøbe
bolde.

j. rep af hegn efter baneomlægning: Sat i værk.



k. nye regler om affaldssortering: Ingen beslutning på
nuværende. Udskydes indtil behovet er afdækket.

6. Cafe
a. kontrakt med Carola: Der bliver udformet en

kontrakt snarest.
b. standerhejsning: Der indhentes tilbud om forplejning

til standerhejsning.
c. Projekt køkken opgradering: Der arbejdes videre

med projektet.
7. IT & Kommunikation

a. Hjemmeside opdatering: Bestyrelsen var enig om, at
det prioriteres at få opdateret hjemmesiden. Anders
orienterede desuden bestyrelsen om, at det efter
aftale med Memberlink nu er muligt at se både halve
og hele timer på samme side, så man får det fulde
overblik og slipper for at ‘bladre’ til ny side for at se
halvtimes-banerne. Dog kan man derved kun se fem
dage frem og ikke syv dage som tidligere.

b. Program for 2022: Der udfærdiges en kalender med
programmet for kampene.

c. Nye tiltag fx. video: Der arbejdes på, hvordan
klubben kan kommunikere med video. Forslag om, at
der laves introduktionsvideoer som supplement til
introduktionsmøder.

d. Ordensregler: Forslag om, at henvise til DIFs
ordensregler. Ved næste bestyrelsesmøde
gennemgås reglerne og bestyrelsen modererer dem,
så de passer til klubben.

e. QR-koder: Bestyrelsen er enige om, at QR-koder er
en god ide til at bruge kommunikativt i klubben. Der
arbejdes videre med det.

8. Evt. Intet.
9. Næste møde: Onsdag den 20. april klokken 18 i

klubhuset.


