
  
 

Møde:  Bestyrelsesmøde 

Dato: Tirsdag den 27. november 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), Signe Lundgaard 

Christiansen (SLC)                                                                                                                    

Afbud:  

 

Dagsorden og referat 
1. Valg af referent 

OJB  
2. Status økonomi 

Der forventes et + på ca. 30-35.000 kr. i forhold til budget 2018. Da der var budgetteret med et  
underskud på kr. 63.000, så lander vi nok i et realiseret underskud på kr. 30.000.  

3. Opfølgning på tiltag 
 Medlemstallet ligger stabilt på ca. 450 medlemmer. Der er en stor gennemstrømning af 
medlemmer i klubben, så der blev drøftet forskellige muligheder rekruttering af nye medlemmer 
samt fastholdelse af de nye medlemmer.  
Der var ønske om at vores ønske om at den aftalte introvideo om klubben blev sat lidt op i fart. 
SLC ser på muligheder for dette evt. med hjælp udefra og vender tilbage til LE og SS.  
SLC vil ligeledes udarbejde et spørgeskema omkring medlemmernes tilfredshed i klubben. 
Der aftales en udviklingsaften for drøftelse af diverse tiltag i klubben til den 17. januar 2019 kl. 
18.00-22.00. 

4. Struktur for brugerbetaling v/træning 
LE har udarbejdet oplæg for dette som drøftes videre på møde den 17. januar.  
Sammenhæng mellem kvalitet og pris er naturligvis afgørende – dog bred enighed om at 
betalingen for træning i Randers generelt er lav (for Elite-/talentspillere) 

5. Baner og anlæg 
Alle tilladelser til etablering af pavillon ved tennishallen er nu indhentet. HB igangsætter projektet 
i samarbejde med Randers Tekniske Skole. Forventes færdig senest 1/4 2019.  
Terrassen en nu renoveret og monteret med skridsikker belægning, samt ekstra skridsikre 
påmonterede striber ved gangareal fra trappe til dør klublokale. Der påmonteres yderligere for 
dette. Til foråret skiftes rækværket ud med glas. HB er tovholder.  
Taget har været utæt og er nu repareret. Det ligner at beboere fra kollegiet på den anden side af 
vejen har brugt tallerkener som kasteskyts, men Arena Randers er orienteret ift. dette.  
Der arbejdes forsat med etablering af Padelbaner i tennisklubben evt. etableret i Annekshallen 
ved Randershallen. Alternativt kan være konvertering af bane 1 til 2 Padel baner.  

6. Diverse projekter 
Der har været en forespørgsel om hjælp til indsamling af diverse tøj, bolde mm. Der gives grønt 

 lys for dette, mhp. at benytte vores hjemmeside mm. 
Michael Mortensen har udgivet en bog "Grus", som kan købes gennem klubben. Bogen er 
ligeledes brugt som julegave til bestyrelse, trænere og ildsjæle. Der bliver muligvis en camp en 
dag med Michael Mortensen – i forbindelse med et oplæg i klubben.  
LE har drøftet mulighederne for en udviklingsdag i Randers Tennisklub til foråret med Michael 

 Mortensen og Landstræner Jens Anker Andersen. 

 

  

 



  
 

Der er indledt et samarbejde med Kristrup Tennisklub og øvrige klubber i kommune. Dette kunne 
 evt. være genoplivning af Randersmesterskaberne, Minitennismesterskab, 
 Senior/Motionistturneringer mm. 

Forberedelser til Tennisklubbens 125 års fødselsdag i 2020 – der skal nedsættes et 
jubilæumsudvalg, hvor de overordnede projekter i forbindelse med fejringen drøftes.  

7. Årsplan 
Generalforsamling – mandag den 25. februar kl. 19.00 
Standerhejsning – lørdag den 27. april kl. 13.00 

 Tennissportens Dag – lørdag den 3. maj kl. 10-13  
Tennisklubbens Fødselsdag (124 år) – mandag den 24. juni (fejres evt. søndag?)  
Tennisskole – 1.-4. juli (første uge i skolernes sommerferie)  
Gudenå Cup – 5.-9. august (sidste uge i skolernes sommerferie)  
 UU vender tilbage med aktiviteter (sæsonstart, slutning, julearrangement, øvrige arrangementer) 
 Sommertour – stævne i foråret, stævne i efteråret, Gudenå Cup (CL vender tilbage med endelig 
plan for dette) 

8. Eventuelt 
SLC gennemgår vores nye hjemmeside for diverse rettelser. 
Kommende møder – LE laver forslag til mødeplan for 2019: 
Torsdag den 17/1 – bestyrelsesmøde 
Mandag den 25/2 – kort bestyrelsesmøde, generalforsamling 
Kommende møder afventer sammensætning af bestyrelse på generalforsamlingen  
Marts – mødedato følger 
Maj – mødedato følger 
September – mødedato følger 
November – mødedato følger (kombineres evt. med ”julefrokost)  
 
 

  


