
ALTS bestyrelsesmøde d. 20. april 2022 kl. 18.00

Sted: Niels
Til stede: Sofie (Motionist), Thomas (Hus og Anlæg), Helen
(Cafe), Markus (Turnering), Kjeld (Kasserer) og Niels
(Formand)
Fraværende: Anders
Referent: Markus

Dagsorden

1. Orientering fra formanden mfl.
a. Standerhejsning: Programmet for standerhejsning

lørdag d.23 april er fastlagt og invitation er lagt på
hjemmeside og facebook.

2. Orientering fra kassereren
a. Regnskab for 1. kvartal 2022: Det er udarbejdet og

følger budgettet.
b. Frist for fornyelse af medlemskab: Fremover slettes

medlemmer, der ikke har betalt pr. 1. april, så der
bliver gjort plads til dem på venteliste.

c. Status på nye medlemmer: Vi optager ikke nye
medlemmer. Processen med at optage passive
medlemmer afsluttes i næste uge efter
standerhejsning.

3. Turneringshold
a. Holdkampe på anlægget: I forbindelse med klubbens

hjemmekampe (i alt 7 lørdage i sæsonen) bliver det
muligt for tilskuere at grille en pølse (gratis) og købe
øl hos Cantina Carola.



b. Aktivitetskalender: Den er undervejs. Veteranernes
kampprogram er endnu ikke fastlagt, men forventes
at komme indenfor de kommende uger.

4. Motionist:
a. Hans Frantzen begynderkursus: Der er stadig ledige

pladser. Det bliver promoveret til standerhejsning
lørdag d.23 april.

b. Drop In opstart: Karen planlægger at starte op
tirsdag d. 3 maj.

c. VelByg Cup den 21. maj: Der er lavet invitation, som
kan lægges på hjemmesiden. Tilmeldingslister skal
hænges op i klubhuset. Karen kører turneringen igen
i år.

d. Double Trouble: Double Trouble kører igen i år - tre
gange i løbet af sommeren. Første omgang bliver
sandsynligvis d. 10 juni og anden fredag d. 5 august.
Det sidste arrangement bliver sammen med Aarhus
1900 på vores anlæg.

e. 60+ træning: Forløb aftalt med Larz Lynge. Der
tilbydes 2*2 timers træning, primært på søndage.
Der bliver en egenbetaling på 100 kr.

5. Hus & Anlæg
a. Anlægget: Bane F og G har været meget bløde, men

vi regner med, at de også (sammen med D og E) kan
tages i brug på lørdag efter standerhejsning.

b. Trappe og indgangsdøre renovering: Dørpartiet
besigtiget af tømrer, afventer arkitektvurdering af
hvordan det skal se ud.

c. Maling af toilet ved terrasse: Det starter i løbet af
denne eller næste uge sammen med maling af to
bænke.



d. Lys bane F og G: Der er indhentet et tilbud på lyset
og tilbud på installering indhentes i øjeblikket. Niels
underretter bestyrelsen inden næste møde.

e. Boldkanon: Vi skulle efter planen få en ny boldkanon
i første uge af maj. Den skulle være lidt nemmer at
betjene end den gamle, men ligeså hårdtskydende.
Vi søger et par frivillige til at bistå med løbende
servicering, når der opstår problemer med brug af
boldkanon.

f. Hegn på banerne: Thomas står for reparation af hegn
i samarbejde med FT.

g. Affaldssortering: Helen foreslog at fjerne
skraldespandene på banerne, så medlemmerne må
op til klubhuset for at smide deres affald korrekt ud.
Forslaget blev vedtaget og nye informative
skraldespande sættes op ved/i klubhuset.

h. Baderum: Damernes baderum er lukket pga. hul i
vinylen. Der arbejdes på en hurtig løsning.

6. Cafe
a. Cantina Carola: Kontrakt med Carola er bragt i

orden.
b. Projekt køkken opgradering: Helen har været i

kontakt med IKEA i forhold til forslag til indretning.
Forslaget blev gennemgået overfladisk og giver et
godt udgangspunkt at arbejde videre ud fra.

7. IT & Kommunikation
a. Hjemmeside opdatering: Anders laver en plan.
b. Program for 2022: Det lægges på hjemmesiden så

snart programmet er klar.
c. Nye tiltag fx. video: Der arbejdes videre på emner.

Det kunne for eksempel være en video med
information om det nye affaldssorteringsinitiativ.



d. Infomøde: Hvis ikke det kan lade sig gøre at samle
nye medlemmer til et møde blev muligheden for at
uploade små videoer med nyttig information.

e. Ordensregler: Helen forfatter en kort og præcis pjece
med afsæt i ordensregler fra DIF og DTF. Sofie
supplerer med videomateriale.

f. QR-koder: De kommer op i klubben snarest.

8. Næste møde: Mandag d. 6 juni kl. 18 i klubhuset.


