
Referat af ALTS Bestyrelsesmøde 8. marts  

(online på Skype)  
Deltagere: Niels Elmegaard, Kjeld Buus, Karen Wurlitzer, Anders Bagai, Thomas Kehlet, Markus 
Seier, Helen Vibe Lander (ref)     
 

Emner fra Formanden   

 

• Referat af sidste møde godkendt med følgende bemærkninger:  Gennemført 

medlemsundersøgelse: AB lægger link på hjemmesiden   Webcam på banerne: Politiet har 

oplyst, det vil være ulovligt   

• Standerhejsning: Vi holder muligheden åben, men kan kun planlægge med kort varsel  

• Hal-projektets opdatering: Dialogmøde med kommunen onsdag 10. marts. NE deltager 

sammen med projektgruppen og sender efterfølgende opdatering ud   

• P-plads aftale: Der er mundligt tilsagn fra Sport & Fritid om at kommunen bruger 

provenuet fra udlejning til at forbedre P-pladsens dræning og belægning.   

• Tilskud til omlægning af baner: behandles under Hus &Anlæg  Punkt 6)  Fundraising: 

behandles under Øvrige emner   

• Kan én person købe flere medlemsskaber:  Det vil heller ikke fremover være muligt at 

købe dobbelt medlemskab     

 

Kommunikation 

• ALTS har fået ny hjemmeside, som allerede er i funktion. Den vil snarest blive opdateret 

og revideret for mulige fejl i teksten på alle ansvarsområder.  

• Leschly Cup vil få sit eget menupunkt, som kan bruges af både turneringsledelse og 

spillere. Dermed udfases den gamle LC side.  

o Vi forsøger at benytte et kommunikations-og planlægningsprogram for 

bestyrelsen (SLACK) og mulighed for program til organisering af div opgaver 

(TRELLO).  

• Introkursus for bestyrelsen i marts – april.   

Økonomi   

• Der er indsendt ansøgninger om hhv. lokaletilskud og tilskud til ældreidræt til Kommunen 



• Derudover er der ansøgt om og modtaget tilskud til coronaaktivitet for +60. Vi skal senere 

aflægge regnskab for tilskuddet.   

• Medlemskartotek er opdateret, og kontingentopkrævninger er udsendt.  Eventuelle 

udmeldinger skal foregå via MemberLink. 

 

Hus & Anlæg   

• Omlægning af baner: Sport & Fritid har gennem Anlægspuljen til forenings – og 

fritidsfaciliteter bevilget ALTS 829.316 kr. inkl. moms til omlægning af tre baner til ’Red 

Plus’-grus. Omlægningen til hybridgrus vil kunne give mere spilletid, dels ved hurtigere 

afdræning, dels ved forlænget sæson..   Omlægning af de næste 3 baner er planlagt til 

2022. En eventuel fremskyndelse vil kræve, at vi kan få tilskud fra diverse fonde. Dette 

vil vi arbejde på i løbet af 2021.   

• RedPlus/HybridClay tilbud: Der er indhentet tilbud fra foreløbig to firmaer. Udvalg til 

baneomlægning nedsat: AB, TK, NE og KB, som indkalder til første møde    Vandskade i 

klubhus: køres som forsikringssag, men der vil være betydelige omkostninger her ud 

over. Reparation færdig inden sæsonstart   

• Indbrud: Der vil ikke blive indkøbt ny computer. Banebooking udelukkende på egne 

devices. Glasset i døren skal skiftes.   

• Nye fliser på terrassen: Arbejdet vil være afsluttet ved sæsonstart     

Turneringstennis 

 
• Træningstider for divisionshold som sidste år. Evt. suppleret med åbent hold for herrer 

søndag. 

• Divisionsspillere præsenteres på hjemmesiden med navn og billede (MS)  Hvis muligt 

for div. restriktioner gennemføres interne motionistturneringer og Leschly Cup. 

 
Motionist / Drop-in   

• Sæson indledes første tirsdag i maj  Vi planlægger begynderkursus v Hans Frantzen for 

eksisterende medlemmer      



Cantina Carola er klar på endnu en sæson i ALTS  Der købes nyt fadølsanlæg, når det gamle er 

udtjent  Udvalg nedsat til modernisering af køkken: TK, Carola og HVL (HVLindkalder til møde)      

Øvrige emner  

• Fundraising: NE og KB taler kontrakt med firma, der har afgivet tilbud  Sponsorater : 

Klubben søger sponsorer   

• Koordinering af frivillige/baneklargøring: Der vil som vanligt blive afholdt arbejdsdag v hus 

og anlæg før sæsonstart. I år lørdag d. 17. april. Indkaldelse v. NE og TK. NE sender mail ud, 

når banerne er spilleklare  +60 coronatilskud: AB udarbejder konkret plan for projektet 

med forslag til aktivitet   

• WIFI+ TV i klubben: WIFI installeres snarest, TV- delen afventer sommer og indendørs 

lempelser. TV pakke skal som tidligere aftalt indeholde sommerens store tennisturneringer  

Modernisering af køkken og nyt fadølsanlæg : se Kantine    

• Struktur for BM dagsordener og -referater: KB udarbejder forslag til dagsorden, AB 

udarbejder skabelon for fremtidige referater   

• Nedsættelse af udvalg til baneomlægning: se Hus & Anlæg  Forslag til ny hal: se Emner fra 

formanden, punkt 3     

 

Næste bestyrelsesmøde: Onsdag 14. april kl 18. 

 

- Helen Out            


