21. august 2016.

Referat fra bestyrelsesmøde i ABTK onsdag den 17. august
2016, kl. 19.00 i Lillerødhallerne.
I mødet deltog Jesper Andersen (JA), Brian Albrektsen ((BA), Lars E.
Rasmussen (LER) og Ole Rasmussen (OR), referent.
1. Referat fra sidste møde.
Referat fra BM 11. maj 2016 godkendt.
2. Sager til behandling.
2.1. Sæsonstart 2016/2017.
2.1.1. Velkomstbrev.
Sæsonstart er ikke nærmere omtalt i Allerød Nyt, men det bør ske.
2.1.2. Særlige forhold i forbindelse med sæsonstart.
Der skal ske en gennemgang af udstyr, oprydning af reol og skabe, rengøring af borde.
Opslagstavler – oprydning. Bestyrelsesopslaget ved hal 4 ajourføres – nye billeder og tekst. Finder
sted en mandag aften efter nærmere beslutning. ABTKs ”papirgrundlag” tilrettes, som tidligere
drøftet. Hjemmesiden tilrettes.
Sponsor banner/tavle skal hænges op i hal 4. JA vender tilbage.
2.1.3. Aktiv Fritid – 20. august 2016.
Plan for tilrettelæggelsen af deltagelsen er tidligere udsendt til bestyrelsen. Ny plan med enkelte
korrektioner var vedlagt dagsordenen. ABTK skal stille med mandskab til læsning af lastbil ved
Lillerødhallerne fredag kl. 16.00, og ved aflæsning kl. 08.00 ved Øen og læsning og tilbagekørsel
og aflæsning i Lillerødhallerne fra kl. 13.30. ABTK skal hente sandwiches kl. 11.30 i
Lillerødhallernes café (OR).
Der skal være flest mulige repræsentanter til stede fra ABTK i løbet af lørdagen, gerne på skift, til
at aktivere bordtennisspillet og tale med interesserede.
2.1.4. Klassekamp – 3. september 2016.
Bestyrelsen drøftede sagen på grundlag af et samlet materiale, der var vedlagt.
Materialet blev gennemgået. Der bør mindst være 8 hjælpere fra ABTK til stede under afviklingen,
idet der skal være en kontrollant ved hvert bord. Hele opstillingen, der sker i hesteskoform, skal
være overstået fredag aften (BA+). Til reglerne tilføjes, at ved uafgjort spilles endnu en bold,
således at der i alle kampe kan noteres en vinder. Højtalerforholdene tjekkes af OR.
2.1.5. 2-mands holdstævne 7.-8. januar 2016.
Forberedes i overensstemmelse med den tidligere af bestyrelsen drøftede plan, der var vedlagt.
Sagen blev gennemgået. Borgmesteren skal inviteres til at åbne stævnet, som det er gjort de
tidligere år.
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Det undersøges om ØBTU eller DBTU har plakater mv. til ophængning. ABTK laver egne plakater,
som sidste gang.
2.2. Sager behandlet i Brugerrådet.
2.2.1. Halfordelingsplan sæson 2016/2017.
Klubbernes udmeldinger vedrørende Halfordelingsplan sæson 2016/2017 er blevet drøftet på møde
i Brugerrådet for Lillerødhallerne møde den 22. februar 2016, på ekstraordinært møde den 18. april
2016 og på ekstraordinært møde den 2. maj 2016.
På ekstraordinært møde i Brugerrådet for Lillerødhallerne torsdag den 12. maj 2016 blev
halfordelingsplan sæson 2016/2017 besluttet ved flertalsafgørelse. LB erklærede sig ikke enig i
beslutningen.
Møde i Fritidsnævnet blev afholdt mandag den 23. maj 2016. Fritidsnævnet har besluttede, at
fastholde den tidligere beslutning om førsteretsprincippet. Dvs. at halfordelingen for 2016/17 bliver
som brugerrådet har besluttet.
Nævnet ønsker en tilbagemelding på hvem (aldersfordeling), hvor mange og hvornår hallerne på
alle idrætsanlæg (Lynge Idrætsanlæg, Blovstrødhallen, Lillerødhallerne, Engholmhallen,
Ravnsholthallen Gymnasiehallen) anvendes, med henblik på en drøftelse af et evt. revideret princip
for fordeling af tider.
Nævnet ønsker en tilbagemelding fra klubberne senest den 15/9-2016. Et evt. revideret princip skal
udmeldes senest medio januar 2017.
Mht. den tilbagemelding der er nævnt i beslutningen, så vil der blive udsendt en mail umiddelbart
efter sommerferien (uge 33).
Sagen blev drøftet på ordinært møde i Brugerrådet den 11. august 2016.
Brugerrådet besluttede, at rette henvendelse til Fritidsnævnet, som det fremgår af udkast til brev,
der var vedlagt dagsordenen. Det fremgår heraf, at Brugerrådet har nedsat en arbejdsgruppe til
nærmere overvejelse af alle de parametre, der skal indgå i et beslutningsgrundlag for bedømmelsen
af halanvendelsen.
Bestyrelsen drøftede sagen, der blev taget til efterretning.
2.2.2. Anvendelse af gymnasiehallen.
Halfordelingsplanen i Lillerødhallerne er drøftet med udgangspunkt i, at kommunen i samme
udstrækning som hidtil anviser haltider i gymnasiehallen til Lillerød Badmintonklub.
Byrådet i Allerød kommune har besluttet kun at gøre det for indeværende sæson, hvorefter
anvendelsen af gymnasiehallen ophører.
Brugerrådet har besluttet at rette henvendelse til byrådet, som det fremgår af udkast til brev, der var
vedlagt.
Taget til efterretning.
2.2.3. Parkeringsforholdene ved Lillerødhallerne.
Sagen er drøftet i Brugerrådet, der har besluttet at rette henvendelse til Teknik- og Planudvalget i
Allerød kommune, som det fremgår af udkast til brev, der var vedlagt.
Taget til efterretning.
2.2.4. ABTKs deltagelse i arbejdsgruppe vedr. indretning af fitnesrum i Lillerødhallerne.
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Sagen har tidligere været drøftet på grundlag af et forslag fra LB. Brugerrådet har besluttet, at
anmode klubberne om at deltage i en arbejdsgruppe, der skal formulere grundlaget for en
stillingtagen til forslaget.
Det blev besluttet, at svare Brugerrådet, at ABTK ikke har mulighed for at deltage i arbejdsgruppen,
og vedrørende lokaleanvendelen vil henholde sig til de beslutninger, der bliver truffet af
Brugerrådet.
3. Orientering.
3.1. Formanden.
3.2. Kasserer.
3.3. Seniorer.
3.4. Ungdom.
3.5. Brugerråd for Lillerødhallerne.
Udover det allerede drøftede blev der orienteret generelt om forholdene i klubben. Vedrørende køb
af nye bordtennisborde, afventes situationen indtil videre.

4. Klubfolder/branding/hjemmeside/klubblad.
Intet.
5. DBTU/ØBTU info.
Intet.
6. Kommende aktiviteter.
Ingen udover de allerede behandlede sager.
7. Næste møde.
Fastsat til 16. november 2016 kl. 19.00 i Lillerødhallerne..
8. Eventuelt.
Intet.
21.8.2016/OR
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