
  
 

Møde:  Bestyrelsesmøde 

Dato: Onsdag den 4. april 2018 kl. 19.00-21.00 

Hvor:  Tennishallen 

Deltagere: Lars Elkjær (LE), Claus Lindberg (CL), Ullits (CEUC), Sicco 

 Steenhuisen (SS), Ole Juel-Blicher(OJB) 

Afbud: Frank Christensen(FC), Hugo Bech (HB) 

 

 
Dagsorden og referat 

 
1. Valg af referent 

OJB  
 

2. Konstituering af bestyrelsen 
SS genvælges som næstformand. Herefter drøftelse omkring ungdomsudvalget. SS og CL hører 
 blandt juniorforældrene om interesse for formandsposten. Alternativt overvejes konstruktion hvor  
UU formand sidder udenfor bestyrelsen. FC udgår af bestyrelse og erstattes af Signe L. 
Christiansen – LE kommunikerer dette ud på diverse platforme.   
En drøftelse af mulighederne for at etablere mere ejerskab i UU.  
CL, SS overvejer mulighederne. Drøftelse med øvrige forældre, etc..  
 

3. Randers Tennisklub som talentcenter 
Efter møde med Simon Verner, DTF blev det aftalt, at Randers Tennisklub bliver 1 af 4 officielle 

 talentcentre for juniorer i Jylland. SS er tovholder på denne del. Nærmere info følger.  
 

4. Ny hjemmeside 
Den nye hjemmeside vil i nær fremtid erstatte den nuværende. Det blev besluttet at øge 

 indsatsen på Facebook. Signe Lundsgaard Christiansen har, til bestyrelsens store tilfredshed, 
 tilbudt at hjælpe med dette. Evt. Ved hjælp af diverse videoklip fra forskellige del af klublivet i 
 tennisklubben. SC indgår i bestyrelsen og Kiranan Luxmy indgår i kommunikationsudvalg fremad.  
 

5. Aktiviteter 
Der er standerhejsning lørdag den 21. april kl. 12.00. Der vil i lighed med tidligere blive serveret 

 lidt drikkelse og pølser fra grillen. 
Lørdag den 5. maj er der Tennissportens Dag.  
Der var enighed i bestyrelsen om igen i år at tilbyde nye medlemmer ½ kontingent på 

 udesæsonen. 
 Årets Gudenå Cup vil være fra fredag den 29. juni til og med tirsdag den 3. juli. 

Årets seniorturneringer er 19. juni, 28. august og 14. december. 
Tennisklubbens fødselsdag den 24. juni. (123 år). Meget gerne stort fremmøde til aktiviteterne om 

 eftermiddagen. Tilmelding til efterfølgende spisning. 
 

6. Udendørs Holdturneringer 
LE er tovholder for seniorerne og CL for juniorerne. 

 
 

 

  

 



  
 

7. Baner og anlæg 
Ved møde med Randers Kommune var der enighed om at bedre forholdene ved klubben 

 parkering samt nyplantning af levende læhegn op langs bane 5 og 1. 
Klubben har søgt Randers Kommune om tilskud til anlæg af 2 stk. Padelbaner. 
Der arbejdes videre med etablering af en pavillon model til mødelokale samt bedre 

 trænerfaciliteter. 
 

8. Trænere 
Der afholdes trænerkurser den 4. og 5. april. 
Der ansøges om leje af Vestervangsskolen til minitennis i inde sæsonen. 

 
9. Eventuelt og kommende events/aktiviteter 

Kommende møder:  
LE sender forslag til 3-4 møder for resten af 2018. 
Forslag er:  
28. maj kl. 17.30 – 19.20 (mødested følger) 
Ultimo juni måned – evt. ekstra møde (nærmere info følger) 
18. september kl. 19-21 (mødested følger) 
27. november kl. 19-21 (mødested følger)   
 
Events: 
21. april – Standerhejsning 
5. maj – Tennissportens Dag 
18.-20. maj – Danske Bank Open 
19. juni – Supersenior Sommertræf 
24. juni – Klubbens fødselsdag 
29.juni til 3.juli – Gudenå Cup  
20.-22. juli – Løveapoteket Cup 
6.-9. august – Sommercamp  
28. august – Supersenior Sensommertræf 
30. august – Vinsmagning Sponsorer, nøglepersoner, ildsjæle  
14.-16. september – Inter Sport Cup  
14. december – Supersenior Juletræf  
 
Ellers intet under eventuelt. 
  


