
 

 

Bestyrelsesmøde 17-01-2019 

RANDERS TENNISKLUB  

STED: Arena Randers  

TILSTEDEVÆRENDE: Hugo Bech, Claus Lindberg, Lars Elkjær, Ullits Christensen, Sicco 

Steenhuisen & Signe Lundgaard Christiansen 

Dagsorden 

 
1. Valg af referent 

- Signe Lundgaard Christiansen 

2. Generalforsamling 2019 – dagsorden, beretninger, valg, regnskab, etc. v/ALLE  

- Beretninger: DEADLINE er 1. februar til Lars  

o Beretning om elite: Sicco Steenhuisen 

o Beretning om turneringer: Claus Lindberg 

o Beretning om senior: Ullits Christensen  

o Beretning om kommunikation: Signe Lundgaard Christiansen 

o Beretning generelt: Lars Elkjær  

- Budget/Regnskab: 

o Lars Elkjær & Ullits Christensen   

3. Kort orientering om følgende 

Pavillon v/Hugo 

- Alle tilladelser er på plads 

o Bliver sat i gang i starten af januar 2019 

o Bør være klar inden 1. april 2019  

o Eneste udestående er glaspartiet, dette arbejder Hugo på – målsætning er at det er klart 

senest til den 1.april 

Samarbejde med andre klubber i Randers Kommune v/Lars 

- Fælles møde for alle tennisklubber i Randers  

o Ikke kun Randers & Kristrup, men også de resterende  

o Møde 31. januar 2019 m. deltagelse af Randers Kommune. 

Skolesamarbejde med Randers Kommune v/Lars 

- Bruges til at rekruttere medlemmer op til udendørs 

o Foråret 2019 

o Ikke kun én gang – 3 gange pr. klasse  

o Mulighed for Kim og Alexander at kunne udlevere info om Tennissportens Dag 

o Mulige klasser & skoler:  

▪ 3. til 5. klasse  

▪ Vestervang, Hobrovejens, Hornbæk skole som oplagte skoler.   

Eliterådet og samarbejde med DTF v/Sicco og Lars 

- Møde mandag d. 28. januar 2019  

- Eliterådet nedlagt → Lars er trådt ud af bestyrelsen 

- Sicco sidder fortsat i Sportsrådet – måske erstattes af Claus, da Sicco er udfordret på 

mødetidspunkt  

- Samarbejde tilbud tilbudt til Århus 1900 → venter på at de har vendt det med bestyrelse 

Padel projekt v/Lars  

- Afventer møde med Arena Randers og Randers kommune, ift. Til muligheden for at bruge Hal 2 

(Annekshallen) til indendørsbaner 

- Kan være det skal overvejes at nøjes med en enkelt bane til at starte på 



 

 

- Ideelt; Folk melder sig ind og er en del af foreningen 

- Realistisk: Padel er pay-and-play, mulighed for at betale og låne den en gang 

- Fortrinsret til medlemmerne → afhænger af tilslutning ift. til salg af medlemsskaber  

Besøg Michael Mortensen – timing/forslag? v/Lars  

- Prøve at få ham til Standerhejsning  

- Besøg af Dustin Brown 

o Alex er i dialog  

o Forhåbentligt i forbindelse med noget udendørs  

Fysiodanmark Randers – temaaften om skader, etc. v/Lars  

- Talent, elite juniorer og trænere  

- Mødepligt til elite juniorer  

- Tilbuddet også til seniorerne  

Jubilæumsudvalg nedsættes v/Alle 

- Muligt at lave et udvalg der går på tværs af udvalg og aldersgrupper  

- Ligger i 2020  

- Mulighed for at trække flere sponsorer eller andre sponsorater  

- Mulige repræsentanter: Signe, Hugo, Sussie og evt. yngre 

- Signe Lundgaard Christiansen er tovholder  

Årshjul Randers Tennisklub – status 

- Ikke fastlagt hvilke turneringer  

- Dialog omkring sociale arrangementer (på vegne af ungdomsudvalget) 

- Datoer for super seniorer er på plads 

- Klubbens fødselsdag & Standerhejsning er på plads  

Holdturnering udendørs:  

- 1 enkelt damehold udendørs → 1. division damer  

o Signe og Sicco kigger på mulig spillersammensætning 

- 3 herrehold → muligvis 4?  

 

Store temapunkter:  

 

4. Trænerområdet – drøftelse om klubbens samlede tilbud.  

Er det godt nok? Har vi et godt tilbud til alle? 

Har vi brug for justeringer af set-up?  

En økonomisk model der illustrerer økonomien omkring træning 

Satsning i 2019 – investering i set-up betalt via øget brugerbetaling, flere medlemmer, flere 

events, etc.  

- Satsninger på at øge indtægten/medlemstallet via nye tiltag og supplerende tilbud:  
o Klippekort system - udvalgte spillere  

(10 klip for 2000 kroner)    
o Skolesatsning - samarbejde med Randers Kommune i marts/april - flere 

juniorer   
o Øget indsats for at rekruttere flere senior spillere - evt. flere tilbud om træning for "almindelige 

seniorer"  

o Padel tennis som et ekstra tilbud i løbet af 2019 (LE giver opdatering)   
o Øget brugerbetaling via flere events - seniorcamp, juniorcamps, etc.   

    

- Argumenter for prioritering af Talent/elite juniorer og juniorer generelt:  
o Juniorer udløser mere medlemstilskud end 

øvrige kategorier   
o Talentmiljø udløser et betragteligt tilskud fra såvel kommune som Dansk 

Tennis Forbund   



 

 

o En del af juniorforældrene er også tovholdere på arrangementer, som er indtægtsgivende for 

klubben (turneringer, etc.)  

o En væsentlig del af klubbens klubliv udgøres af juniorer og deres familier   
o Juniorer er med til at tegne klubben - både ift. dansk tennis men også lokalt  

- Muligheder for at udnytte de resterende træningstimer  
o Samtale med både Alexander og Kim vedrørende muligheder for at aktivere 

ekstratimer 

- Sørge for at der er gennemsigtighed, så folk forstår hvad tilbuddet egentlig indeholder 

- Flere camps der skal arrangeres af Kim og Alex m. brugerbetaling   

- Seniorcamps → deadlines på dette  

- Mulighed for wellness, overnatning på college & træning ved trænerne    
 

5. Medlemmer – fastholdelse og rekruttering – nye tiltag 

Præsentationsvideo – status v/Signe 

- Musikken skal ændres 

- Bridgeklub ændres til socialt samvær  

- Mere synligt logo og længere tid til sponsorater  

- Henvisning til hjemmeside og facebooksiden  

- Videoen skal køre på tv-skærmen i klubben – i et slideshow  

- Videoen bliver smidt op på tennisklubbens side, som baggrundsvideo 

- Et opslag der skal boostes (Koster lidt, men pengene værd)  

Opdatering hjemmeside v/SS og Signe  

- Videoen ryger på hjemmesiden  

- Kontakt til Kiranan ift. Til at køre den ind i toppen på hjemmesiden  

- Stillinger i tennisklubben skal opdateres  

- Farvekoden skal ændres i ”Om Klubben”  

- Signe går igennem hjemmesiden og fjerner det overflødige  

Spørgeskema til udmeldte medlemmer fra 2016 og 2017 – status v/Signe 

- Skabelon lavet, bliver finpudset og viderearbejdet 

- Spørgsmål om hvor stor tilbagemelding der reelt set kommer  

Spørgeskema til ny indmeldte medlemmer fra 2018 – status v/Signe 

- Kan laves lynhurtigt  

- Igen et spørgsmål om hvor stor tilbagemelding der er på det 

- Begge spørgeskemaer sendes til bestyrelsen til evaluering før de sendes ud  

Flere aktiviteter, der binder medlemmer sammen – skaber en relation til klubben  

- Hugo & Sussie er tovholdere på nogle senioraktiviteter 

- Ungdomsudvalg/aktivitetsudvalg er tovholder på junioraktiviteter 

- Superseniorer har 3 årlige events, der kører (datoer er planlagt) 

 

6. Eventuelt og kommende møder 

- Skilte i klubben  

o Signe laver nye designs 

- Kommende møder aftales efter generalforsamlingen 

Generalforsamling mandag den 25/2 kl. 19.00  


