
Bestyrelsesmøde ALTS
5. SEPTEMBER 2022 / KL. 18.00 klubhuset

Deltagere
Kjeld, Anders, Sofie, Helen, Niels

Referent
Anders

Dagsorden
Opfølgning på sidste møde, valg af referent

Evaluering af Leschly Cup

Færre deltagere, men vellykket. Overskuddet fra Leschly Cup var pga. de færre deltager
mindre.

Formanden

1. Skolekontaktperson i ALTS - Anders

2. Orientering fra Haludvalget  - Vi er i konkret dialog med kommunen.

3. Kontingentklassificering: Juniormedlemskaber udvides så juniorer kan spille hele dagen.

4. Vi udbyder fortsat max omkring 10 erhvervsmedlemskaber

5. Standernedtagning: d. 5. november gøres til en begivenhed. Her  serveres suppe og vin på
klubbens regning.

Kasserer

1. Udgifter el, vand og varme - ingen alarmerende udgifter eller bemærkninger.
Alt er under kontrol.

Turnering

1. Klubmesterskab - Sofie og Niels styrer. Anders hjælper.
2. Klubmesterskab forplejning Carola mv. Der serveres efter frokost hos Casa

Carola. Klubben er vært for 1 genstand og nogle snacks samt kage og ka�e. Der
bliver ikke fest om aftenen medmindre andet arrangeres af eventuelle ildsjæle.
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3. Status holdene -
4. økonomisk støtte til 70+ DM deltagelse - tillæg på 100 kr. på dag og kørsel

dækkes. Andet er for egen lomme.

Hus & Anlæg

1. Vintertennis i Alts? Vi justerer reglerne alt efter som sæsonen går. De nye baner
er endnu utestede. Vi melder ud løbende ift. vanding og badning og opkræver
ikke vinter kontingent.

2. Tilbud på maling af gulve i baderum, gang og trappe. Pris ca 5.500 kr plus
moms. Vigtigt at vi får det gjort mens det endnu er varmt. Det er vedtaget.

3. Indgangsparti - reviderede planer. Vi udskifter kun den nuværende hoveddør
og får lavet en magen til den nuværende - men mere solid. Vi indhenter et
tilbud.

4. Lys på bane f og g - Tilbud på vej.
5. Boldkanonerne. Begge er pt i udu. Den blå, den gamle, opgiver vi. Den nye,

den røde, forsøges repareret, men vi skal nok have fat i et nyt printkort (Ca
1500 kr). Boldkanonerne må ikke benyttes ved nedbør. De er begge gået i
stykker. Den ene kan muligvis repareres. Såfremt de ødelægges hyppigt må vi
undvære boldkanonerne.

Cafe

1. Foreigners night, udenlandske medlemmer mødes. Laver mad/menu? Der
arbejdes videre med ideen.

2. Frivillige under Leschly Cup - Hvilke retningslinjer er der / bør der være for at
bespise og beskænke de frivillige i hhv caféen og i teltet? punktet rejses pba et
par ytringer fra frivillige i caféen (HVL) Det nuværende punkt forekommer fair.

3. Renovering af køkken: Der arbejdes videre med flere løsninger, og en række
tilbud er allerede blevet præsenteret for bestyrelsen.

Kommunikation

1. Ved næste bestyrelsesmøde ajourføres/revideres hjemmesiden. Der afsættes
ekstra tid til denne aktivitet.

Motionister og Events

1. Træning mv.
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Evt.

2. Vask udenfor: Der indhentes et tilbud på en udendørs håndvask.

Næste møde

Torsdag d. 17. November kl. 18:00


