
  
 

Møde:  Bestyrelsesmøde  

Dato: Søndag den 28. april – efter standerhejsning  

Hvor:  Randers Tennisklub  

Deltagere: Lars Elkjær (LE), Ullits (CEUC), Sussie H. Rasmussen (SHR)

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

 Claus Lindberg (CL), Signe L. Christiansen (SLC)                                                                                                                

Afbud:  

 
 

                                        Dagsorden og referat 
 

1. Valg af referent – SHR 
 
2. Baner og Anlæg: 

Opdatering Padel Bane projekt – LE 
Banen er bestilt. Vi satser på indvielse d. 21.06.2019 
Booking samme system nu. Det aftales, når vi nærmer os. Pay and Play priser reguleres 

 
Opdatering Terrasse og Pavillon – HB 
Der arbejdes på det 
 
Opdatering Klubhus, hygge, etc. – LE (via Lisbeth og Charlotte)  
Der udsmykkes og opdateres.  
 
Opfølgning diverse – LE orienterede 
 

 
3. Administrativ assistance trænerstab/bestyrelse, Markedsføring, etc.:  

Klubben er udfordret på denne del – beskrivelse af opgaver og procedure v/LE  

• Lars laver en liste over administrative opgaver, som vi drøfter efterfølgende. 

• Hvad skal vi købe os til, hvilke opgaver tager bestyrelsen, hvilke opgaver skal trænerne 
varetage? 

• Hvad skal vi blive bedre til?   

• Signe laver en tablet til medlemsregistrering og registrering af prøvespillere  
 

Bedre set-up fremadrettet – hvordan? V/Alle - se ovenfor 
Modtagelse af nye medlemmer – skriv v/SHR - se ovenfor 
Spørgeskema nye medlemmer fra 2018 v/SLC – SLC gav kort status - 5 svar foreløbigt 
Markedsføring via intro video v/SLC - intet nyt 
 
 

4. Trænerstab – trænersituation, Talentmiljø, etc.:  
Opdatering v/LE 
Signe er ansat som afløser for Kim. Der arbejdes på en løsning for indendørssæsonen, hvor vi skal have 
en anden træner end Signe, da hun skal på udveksling. LE arbejder på sagen. Vi går efter at finde en 
træner med gode administrative egenskaber ligeledes.  

 

  

 



  
 

 
Opdatering på Talentmiljø v/SS 

• Forslag om træningssamlinger i Randers 

• Der er måske mulighed for samarbejde med andre klubber.  
 
Deltagelse i Sportsråd v/LE – LE deltager det første år for at sikre overlevering, historik, hjælp til ny 
elitekoordinator, etc.   

 
 
5. Tennissportens Dag den 4. maj  

HB sørger for alt omkring forplejning 

• Frugt, småkager, saftevand, kaffe mm. Lars bestiller frugt i Rema. Hugo afhenter det. 

• Niels og Alexander er der ift. introduktion af nye 

• Presseomtale, pyloner, etc. – LE har sørget for fælles pressemeddelelse til ugeavisen. Derudover 
bør det ifølge kommunen blive vist på pyloner. Boost på facebook – SLC og LE aftaler nærmere.  

 
6. Kort orientering – diverse punkter: 

Samarbejde med øvrige Randers klubber v/LE  
o Klubberne samarbejder i håbet om flere medlemmer samlet set i Randers Kommune – og ikke 

mindst bedre tilbud for alle tennisspillere i hele kommunen.  
 
Sponsorer status v/LE  

▪ Vi kan altid bruge flere, men alle hovedsponsorer har gentegnet. Derudover ser det ud 
til at vi stort set ikke mister nogen sponsorer. Men et stort arbejde – har man tilgang til 
sponsorer, så skal man endelig sige til.  
 

Forslag til Årets Ildsjæl v/LE 

• Det er drøftet og værdig kandidat er fundet. Kandidat bliver kåret den 21/6 i forbindelse med 
fejring af klubbens fødselsdag.  

   
 

7. Eventuelt og kommende møde 
 
Mødeplan er lavet på doodle. Flere møder kombineres med opfølgningsmøder på Eliteområdet med 
koordinator fra kommunen.  

 
       På hjemmesiden tilføjes ”in English please” – SLC kigger på dette.  
 
       Intromøde for nye forældre 

• Hvad kommer der til at ske i sæsonen – SLC arbejder på dette.  
 
 
 
 
 

 
 
 



  
 

Datoer til kalender:  
4/5  Tennissportens Dag 
16-19/5 Danske Bank Open  
4/6 Sommerturnering - Seniorafdelingen 
11/6 Bestyrelsesmøde  
21/6  Sommerafslutning juniorer – klubbens fødselsdag – Årets Ildsjæl, indvielse af Padel bane?  
1-7/7 Sommercamp for juniorer  
5-9/8  Gudenå Cup  
20/8 Sensommerturnering – Seniorafdelingen  
29/8 Vinsmagning Jysk Vin 
5/9 Bestyrelsesmøde 
13-15/9 Inter Sport Cup 
? Afslutning Juniorafdelingen udendørs 2019?  
14/11 Bestyrelsesmøde kombineret med julefrokost 
13/12 Juleturnering – Seniorafdelingen  
2020 
20/1  Bestyrelsesmøde 
25/2  Generalforsamling 
 
Udover ovenstående datoer og arrangementer – en række datoer med holdkampe, etc..  
 


