
  
 

Møde:  Bestyrelsesmøde 
Dato: Mandag den 25. juni 2018 kl. 19.00 
Hvor:  Tennishallen 
Deltagere: Lars Elkjær (LE), Ullits (CEUC), Ole Juel-Blicher (OJB) 
 Hugo Bech (HB)                                                                                                                
Deltagere: Claus Lindberg (CL), Signe L. Christiansen (SLC), Sicco           
Steenhuisen (SS)                                                                                                                    

 
Dagsorden og referat 

1. Valg af referent 
OJB  

2. Økonomi 
God økonomi i klubben, hvor vi følger budgettet.  

3. Trænersituation 
Der vil hen over sommeren ske en opnormering af trænerstaben med ansættelse af ny træner pr. 

 1. august. I den forbindelse vil der blive udarbejdet et nyt organisationsdiagram. LE laver dette.  
4. Evt. 2 kunstgræsbaner i Hornbæk 

Randers Tennisklub er blevet hørt om muligheden for at indlemme 2 stk. kunstgræsbaner i 
 Hornbæk via Hornbæk Kultur og Fritidshus som en underafdeling. Det blev besluttet ikke at være 
 afvisende for dette, såfremt banerne blev renoveret med ny belægning. LE indhenter tilbud.  

5. Kommende aktiviteter 
Der er ca. 85 tilmeldte deltagere i årets Gudenå Cup, der i år afvikles fra fredag den 29. juni til 

 søndag den 1. juli. Der forventes samme økonomi som budgetteret. 
Randers Tennisklub er udvalgt til at være talentcenter under DTF, og samtidig indlemmes tennis 

 som elitesatsning i Randers Kommune. 
Som hjælp til Ungdomsudvalget vil SLC via hjemmeside, facebook mm. hjælpe CL og Lisbeth 

 Steenhuisen med at få et velfungerende udvalg bl.a. ved at flere af vore juniorforældre vil tilbyde 
 deres hjælp. 

Der er en del af vore medlemmer, som ikke har modtaget nyhedsbreve fra klubben efter 
 igangsættelse af ny hjemmeside. SLC og Kiranan Luxmy undersøger dette og får det bragt i orden. 

Ved det årlige halfordelingsmøde i Randers Idrætshaller ved SIKR, er det ikke lykkedes at få timer 
 i andre haller til bl.a. minitennis, da vi har vores egen hal.  

Der fortsættes med træningspas for juniorer på dels Langvang og dels i Randershallens 
 Motionscenter, ligesom der fortsættes med morgentræning. 

6. Pavillon, terrasse etc. 
HB tager en tur til Mascot i Herning med henblik på at indgå aftale om køb af pavillon, som 

 Mascot ikke længere har brug for efter ibrugtagning af nyt byggeri til efteråret. 
HB tager kontakt til entreprenør vedr. renovering af terrasse med nyt skridsikkert underlag og 

 glas som rækværk til banerne med deraf bedre kig til igangværende tennis. 
7. Padel 

Randers Kommune har givet tilsagn om et tilskud på 300.000 kr. til 2 stk. nye Padelbaner 
 beliggende ved Randers Tennisklub. Der er ligeledes søgt et tilsvarende beløb hos DIF.  

Det blev besluttet at LE indhenter nyt tilbud på 2 stk. Padelbaner og at Randers Tennisklub 
 igangsætter dette med eller uden DIF tilskud.  

8. Eventuelt 
 

 

  



  
 

Intet under eventuelt. 
Kommende møder:  
18/9 kl. 19-21 
27/11 kl. 19-22 (med spisning – LE booker)  
  


