
ALTS bestyrelsesmøde d. 6. juni 2022 kl. 18.00

Sted: Klubhuset
Til stede: Sofie (SD), Markus (MS), Kjeld (KB), Thomas (TK),
Niels (NE), Helen (HVL)
Fraværende: Anders (AB)
Referent: Helen

Dagsorden

1. Orientering fra formanden mfl.
a. Haludvalget er i fortsat proces
b. JTU, DGI og DTF står for et arrangement v. Lars

Elkjær, 13. juni - hvor alle redplus-baner, A, B og C,
er reserveret fra kl 17-18 for fremvisning til østjyske
tennisklubber, med interesse for Redplus

c. ALTS har besøg af tre ukrainere, klubben tilbyder
banetid og træning

2. Orientering fra kassereren
a. Økonomi følger budget. Senior og formiddags

medlemskaber er fyldt op fra ventelisten. Der blev
plads til lidt flere U/25 og studerende.

b.

3. Turneringshold

Turnering er i gang og det går planmæssigt. Der er i år
tilmeldt tre herrehold, hvor der også er har været lidt
udfordringer med at samle hold. Evaluering efter sæsonen
mhp. beslutning om antal hold til næste sæson.

4. Motionist:



a. Double Trouble: Double Trouble kører igen i år - tre
gange i løbet af sommeren. Første omgang bliver d.
17. juni

b. Velbyg Cup er flyttet til 20. august - Formatet
planlægges, så alle er sikret to kampe.

5. Hus & Anlæg
a. Lys på bane F og G. Det går trægt
b. Affaldssortering: TK fjerner skraldespandene på

banerne, og henviser til de affaldsbeholdere, der står
ved gavlen af klubhuset, så vi kan leve op til krav om
sortering.
NE udsender nyhedsbrev om det

c. De gamle rødmalede terrassestole, jern og træ, kører
på sidste vers, og vi må regne med at købe nye stole
til næste år.

d. Hegnet omkring banerne skal repareres, TK
kontakter FT

e. døren til herretoilettet ovenpå repareres, brættet på
dametoilet justeres

f. udskiftning af dørparti - designprocessen er i gang
g. trappeparti skal renoveres - NE tager kontakt til

Shaku

6. Cafe
a. caféudvalget går videre med at indhente priser -

tilbud fra VVS, elektriker og montage.

7. IT & Kommunikation
a. Hjemmeside opdatering: stadig døde links, nyheder

skal være øverst på hjemmesiden. AB har kontakten
til Hans.



b. Holdkampsprogram for 2022 er lagt på. Det ligger
inde under holdturnering. MS laver nyhed om at det
er lagt på.

c. Ordensregler: Bestyrelsen har formuleret et sæt
ordensregler. De lægges ind på hjemmesiden under
samme menupunkt som vedtægter.

8. Evt.
a. Klubfest. Fastsat til 27. august
b. Leschly Cup - frivillige søges - Der kommer opslag op

i løbet af juni

9. Næste bestyrelsesmøde: 3. august, i klubhuset


