
ALTS bestyrelsesmøde d. 28. Juni 2021 kl.
18.00

Sted: Klubhuset
Til stede: Kjeld, Helen, Niels, Anders og Markus
Fraværende: Karen og Thomas
Referent: Markus

Dagsorden

0. Opfølgning på mødet d. 18.05.21 (punkter, der ikke er med på den
aktuelle dagsorden)

1) Orientering fra Formanden

2) Orientering fra Kassereren
a) Økonomisk forløber 2021 indtil videre som forventet.

3) Orientering fra Hus og anlæg.
a) Der er indhentet tilbud på en luft-til-luft varmepumpe fra

NovaSolar. Planen er, at pumpen placeres på p-pladsen med
varmepumpeskjuler i træ ved siden af døren, og selve
blæseren monteres på leverandørens anbefaling i
mellemgangen og blæser skråt ind stueetagen. Pris inkl moms
kr. 16.439. Beslutningen er endnu ikke vedtaget.

b) Cykelstativerne - vi har to - placeres henholdsvis helt tæt på
Karls skur og helt tæt på  blomsterkummen, så der både er
mulighed for at sætte cykler i stativ og imellem de to stativer.
Det vurderes over tid, om der er behov for indkøb af flere
stativer.

c) Status på forsikringserstatning for indbrud og vandskade; der
arbejdes stadignpå sagen.
Der arbejdes endnu på erstatning for indbrud og vandskade.

d) Boldopsamleren er gået i stykker. Det blev diskuteret,
hvorvidt der skulle købes en ny, men det blev vurderet, at de
går for hurtigt i stykker og løsningen er derfor for dyr. Der
købes “rør” til at opsamle bolde i stedet for.

4) Orientering fra Café udvalg



a) Der etableres en løsning i forbindelse med haveslangen, så
medlemmerne ikke skal i køkkenet for at fylde el-kedlen. FT
sættes på sagen.

5) Orientering fra Motionist aktiviteter
a) Aktivering af Corona 60+ tilskud. Niels taler med Hans

Frantzen om et format fra uge 31.

6) Orientering fra Turnerings-aktiviteter
a) Klubbens hold er gået på sommerferie efter en rimelig

succesrig halvsæson. Klubbens 1. hold for herrer ligger
nummer 3 i 1. Division og 2. holdet ligger nummer 1 i Liga II.
Klubbens damer ligger nummer 5 i 2. Division.
Veteranholdene har gjort det godt, hvor 40+, 50+ og 60+ har
kvalificeret sig til vinderpuljen. 70+ ligger nr.2.

7) Orientering fra Kommunikation
a) Ikke noget nyt.

8) Orientering fra Baneomlægnings udvalg
a) Der arbejdes stadig med at reducere prisen på jordarbejdet.
b) Fundraising er i gang, men der er endnu ikke opnået konkrete

tilsagn.

9) Orientering fra Café-moderniseringsudvalg
a. Udvalget har ikke haft møde endnu.

10) Dagsordenspunkt generelt
a. Klubarrangementerne i forbindelse med holdkampe blev

evalueret. Der har været flot opbakning fra klubbens
medlemmer, men også mange udefrakommende, der havde
hørt om gratis øl. Fremover justeres formatet lidt således, det
tilgodeser klubbens medlemmer og hænger sammen
økonomisk.

11) Næste møde: Onsdag d. 11/8 kl. 18 i klubben.


