
  
 

Møde:  Bestyrelsesmøde 

Dato: Tirsdag den 18. september 2018 kl. 19.00 

Hvor:  Arena Randers  

Deltagere: Lars Elkjær (LE), Ullits (CEUC), Ole Juel-Blicher (OJB)     

 Hugo Bech (HB), Sicco Steenhuisen (SS),  

 Claus Lindberg (CL)                                                                                                                        

Afbud: Signe Lundgaard Christiansen (SLC) 

 

Dagsorden og referat 
1. Valg af referent 

OJB  
2. Baner og Anlæg 

HB orienterede om terrassen. Det eksisterende gulv er nu renoveret og der er pålagt en 
 skridsikker belægning. Der vil efterfølgende blive lagt en ekstra skridsikker belægning på 
 gå arealet mellem trappen og døren til klublokalet. Så snart som tømrerfirmaet kan afsætte tid til 
 det, vil det nuværende rækværk blive afmonteret og en solid glasvæg blive rejst hele vejen rundt. 
 HB har tegnet model for pavillon, som påtænkes beliggende i hjørnet bag bane 8. Teknisk skole 
 har givet tilbud på at udføre en sådan som elevarbejde. Det blev besluttet at HB afgiver ordre til 
 TS på dette. 

3. Padel baner 
LE har indhentet 2 tilbud på anlæg af 2 stk. padel baner til priser omkring kr. 600.000. 
 Funderingsarbejdet vil dog herudover blive så dyrt, at dette ikke synes muligt. Muligheden for 
 opførelse af mobile baner, som antageligt kan gøres noget billigere, drøftes og LE indhenter 
tilbud. LE fortalte om muligheden for at leje hal 2 (annekshallen) på totallejemål og derved kunne 
 der evt. ligge 2 stk. mobilbaner indendørs, som herefter vil kunne benyttes hele året. 

4. Struktur for brugerbetaling v/træning 
LE udarbejder oplæg for dette til næste bestyrelsesmøde.  

5. Opdatering/nyt fra UU 
CL fortalte, at vi lider under en manglende UU formand. Det kunne være ønskeligt såfremt et 
 engageret medlem/forældre kunne finde interesse for at gøre en indsats her. Dette kunne 
 sagtens være med en plads i bestyrelsen men også uden et forpligtende sæde i bestyrelsen. 
Der er dog forælder, der har meldt sig på banen til nogle sociale arrangementer.  

6. Elitecenter 
SS orienterede om DTF´s elitecenter i Randers Tennisklub. Juniorlandstræner Simon Verner har 

 været forbi og rost det arbejde der gøres. Muligheden for at tage til turneringer i udlandet 
 sammen med de bedste juniorer på Fyn og Sjælland blev her drøftet. 

7. Kommunikation 
Muligheden for at færdiggøre præsentationsvideo for Randers Tennisklub var ønskeligt. SLC 

 spørges om mulighederne for dette. SLC har lovet status på området på bagkant af mødet.   
8. Eventuelt 

Intet under eventuelt. 
  

 

  

 


