
ALTS bestyrelsesmøde d. 18. maj 2021 kl.
18.00

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

Dagsorden

0. Opfølgning på mødet d. 14.04.21 (punkter, der ikke er med på den
aktuelle dagsorden)

1. Orientering fra Formanden
a. Tyvene fra indbruddet i nytåret er identificeret vha. DNA spor.

Østjyllands Politi har spurgt om vi vil forsøge at få erstatning
fra forbryderne. Jeg har opgivet at bruge tid på det.

b. Generalforsamlingen 2020-2021 slås sammen, og hele
bestyrelsen kommer på valg januar 2022

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

Der er kommet lidt flere kontingentindtægter end sidste år.
Der er flere seniormedlemmer og færre unge/studerende. Der
kommet en del nye passive medlemmer. hvis denne tilgang
fortsætter, er det ikke sikkert, at alle passive medlemmer vil
kunne tilbydes aktivt medlemskab i 2022. Der vil i givet fald
ske en prioritering efter anciennitet.

3. Orientering fra Hus og anlæg.
a. Thomas udnævnes til ansvarlig for corona kommunikation.

Niels bistår i arbejdet.
b. Erstatning vandskade/indbrud?

i. Thomas og Niels udfærdiger regnskabet for vandskaden
og elforbruget.

c. Helens biodiversitetsprojekt iværksættes: Helen planter
sommerfuglebuske i forskellige farver bag tilskuerpladserne
på terrassen langs Bane A.



4. Orientering fra Café udvalg
a. NE og HVL har haft møde med Carola og sponsor Shaku.

Carola åbner snarest cafédriften, men kun med udendørs
servering
pga corona restriktioner, og herefter vil det som altid være
vejret, der er afgørende.

b. Carola forventer igen i år selv at stå i køkkenet, hvilket der
var meget bred tilfredshed med sidste år. Hun vil igen i år
arrangere aftener med gæstekokke, hvilket også var et hit
sidste år.

c. Udelukkende udendørsservering indtil videre
d. VelByg fortsætter som sponsor

5. Orientering fra Motionist aktiviteter
a. Aktivering af Coronatilskud til 60+

i. Bliver i sommerferien - eller efter sommerferien.

6. Orientering fra Turnerings-aktiviteter
a. Ikke noget nyt udover fejring af sejre.

7. Orientering fra Kommunikation
a. Video Banepleje

i. Kommer på hjemmesiden
b. TV med sportskanaler

i. Apple TV bestilles. 5G WiFi bestilles.

8. Orientering fra Baneomlægnings udvalg
a. Rekognoscering af de to forskellige banetyper sker i

pinsen(Anders og Markus).
b. Sammenlignelig opstilling af de to alternativer udsendt til

bestyrelsen. Der er lavet fælles skema, som alle i
baneudvalget kan arbejde i.

c. Fundraising-projektet er ved at blive løbet i gang.
d. Vi arbejder på finansiering af projektet med henblik på at få

gennemført det allerede i år.

9. Orientering fra Café-moderniseringsudvalg
a. Der arrangeres en moderniseringsplanlægningsdag i starten

af juni. Udvalget arbejder videre.

10. Dagsordenspunkt generelt



a. Øl og pølser til holdkampen på Kristi Himmelfartsdag var en
success. Vi arbejder på at indføre lignende arrangementer.

i. Der indføres mere information omkring kampe/spillere
inden spillet påbegyndes.

ii. Infotavle om kampene indføres
b. Modernisering af sponsorater arbejdes der videre med.

i. Der oprettes et sponsorudvalg.
c. Parkering foran container forbydes torsdag 07-15, så den kan

tømmes.
d. Opdatering af opslag og skilte i klubben

i. NE og Kjeld arbejder på sagen.
ii. Wannasport er bedt om at annoncere hvilke baner, der

har lys.

11. Næste møde: Mandag d. 28. juni.


