
 

 

 

 
 

 

Hvornår:  

Lørdag den 30. marts 2019 kl. 09.30  

 

Hvor:  

Klubhuset, Viborgvej 70, 8920 Randers NV 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Carsten Palsgaard  

2. Forslag om Padel projekt i Randers Tennisklub – herunder generalforsamlingens 
bemyndigelse til, at klubben kan realisere dette projekt indenfor det foreslåede 

budget.  
Gennemgang af budgetforslag jf. ovenstående. Bilag A – beskrivelse og budget for 
projekt med etablering af Padel bane i Randers Tennisklub.  

3. Under forudsætning af bemyndigelse jf. punkt 2. 
Fastsættelse af kontingent for Padel tennis i regi af Randers Tennisklub 

Bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser:  
Padel junior medlem (tilvalg til tennis) – kr. 400 (dermed kr. 1.050 for både tennis 
og Padel) 

Padel senior medlem (tilvalg til tennis) – kr. 500 (dermed kr. 1.450 for både tennis 
og Padel) 

Padel junior medlem (alene Padel) – kr. 550 
Padel senior medlem (alene Padel) – kr. 750 

4. Eventuelt  

 
 

Klubben er vært for kaffe/the, rundstykker, etc. Vi håber at se flere af vores medlemmer 
til den ekstraordinære generalforsamling lørdag den 30. marts kl. 09.30. 
 

Vel mødt!  
 

Med venlig hilsen  
 

Bestyrelsen  
Randers Tennisklub  
 

 
 

 

Dagsorden 

Ekstraordinær Generalforsamling 

2019 

Randers Tennisklub 

 

Marts 2019 



 

Bilag A: 
 

Padel bane i Randers – beskrivelse, budget samt bilag 

Projekt: 

Etablering af Padel bane i Randers, beliggende ved Randers Tennisklub. Dermed beliggende med meget synlig 

placering i det i forvejen eksisterende idrætsmekka.   

Målsætning: 

Appel til nye medlemsgrupper (15-35 årige, superseniorer, etc.)  

Samarbejde med andre aktører (grundskoler, videregående uddannelser, Ældresagen, etc.)  

Endnu en aktivitet for byens borgere samt byens gæster 

Synergi imellem nuværende medlemmer, nye medlemmer samt andre besøgende  

Randers Tennisklub i vækst – mere end 525 medlemmer i vores 125 års jubilæumssæson (2020).  

P.t. er vi ca. 450 medlemmer og fortsat den største jyske klub udenfor Århus. 

Målsætningen er derfor en ambitiøs vækst på 17% henover de kommende 2 år.  

Padel sporten: 

Padel sporten er hastigt voksende rundt om i verden. Således naturligt i områder som Sydeuropa, USA, 

Sydamerika, Australien, etc. Men også Tyskland, Sverige og Holland (altså lande med samme klima og kultur som 

Danmark) har hastigt voksende Padel aktivitet (såvel spillere, klubber som baner).  

Dansk Tennis Forbund har taget Padel sporten ind under sin portefølje, derudover er der etableret Dansk Padel 

Forbund. Dermed både rettighed til at etablere landshold, afvikle Danske Mesterskaber, etc.  

I løbet af 2017 er antal baner vokset fra 2 til 16 i Danmark – og en lang række klubber (samt også kommercielle 

aktører) har tilbud liggende på etablering af flere baner.  

Formål: 

Præsentere en ny sportsgren for borgere i Randers Kommune (og byens gæster)  

Synergi ift. medlemmer i Randers Tennisklub – såvel eksisterende medlemmer (øget mulighed for foreningsliv, 

samvær, fællesskab) samt nye medlemmer (appel til alle aldersgrupper, men en stor appel til 15-35 årige samt 

ældre – specielt de 15-35 årige har vi generelt ikke særlig godt fat i)  

Bruge Padel i kombination med tennis samt basaltræning som afsæt for skolebesøg – minimum 25 besøg årligt 

Bruge Padel som afsæt for projekt for superseniorer i Randers – det kunne være i samarbejde med Ældresagen 

eller Aktiv Motion 92, etc.  

Set-up for banen: 

Padel banen etableres i forbindelse med Randers Tennisklub – finansieres via DIF-DGI Fond/Pulje, Randers 

Kommune samt Randers Tennisklubs egne midler. 

Banen bruges både som aktivitetsmulighed for nuværende medlemmer men også som Pay & Play bane for 

byens borgere samt gæster/turister 

Banen indgår som en del af tennisklubbens faciliteter til brug for medlemmer i lighed med tennisbanerne. Den 

daglige drift varetages af Randers Tennisklub, mens det løbende vedligehold varetages af Randers Kommune i 

lighed med de udendørs tennisbaner (udskiftning af lys, renovering af underlag efter en årrække, etc.).   

Skolesamarbejde:  

Med afsæt i Padel, tennis samt basal træning inviteres udvalgte skoler til klubbesøg, hvor klubben stiller baner, 



 

bolde, trænere (2 personer) samt øvrigt materiel til rådighed.  

Med henblik på aktivering af målgruppen +15 årige vil vi lave skolebesøg for de videregående uddannelser 

ligeledes (gymnasier, Tradium, Handelsskolen, etc.).  

Ældresagen:  

Som udgangspunkt forsøges etableret et samarbejde med Ældresagen (eller andre super seniorgrupper), hvor 

en kombination af Padel, minitennis, almindelig tennis bruges.  

Familietræf – familiesport: 

Via en kombination af hockey, padel, tennis og øvrige aktiviteter gøres Randers Tennisklub til centrum for 

aktiviteter for hele familien. Samarbejdet med træningsfaciliteter i Arena Randers er blot supplement til dette – 

med andre ord, hele familien kan aktiveres!   

Klubben stiller trænere, materiel og baner til rådighed for dette.  

Budget:1 

Etablering af Padel bane med LED lys:   Kr. 315.000 

Fundament til Padel bane (sokkel, randfundament): Kr. 100.000 

Skolesamarbejde2:   Kr.   30.000 

Samarbejde med Ældresagen:3  Kr.   10.000 

Familietræf:4    Kr.   16.000 

Materiel:5    Kr.   40.000  

Samlet udgift:    Kr. 511.000  

Finansiering:  

Randers Tennisklub:6   Kr. 181.000 

DIF-DGI Fond/Pulje:7   Kr.   30.000 

Randers Kommune:   Kr. 300.000 

Samlet indtægt/finansiering:  Kr. 511.000 

Forudsætning for etablering af Padel bane er tilsagn om finansiering via Randers Kommune samt DIF-DGI (eller 

andre) fonde/puljer.  

Såfremt der er spørgsmål i relation til ovenstående, så står vi naturligvis til rådighed for dette. 

 

Med venlig hilsen 

På vegne af Randers Tennisklub 

v/formand Lars Elkjær   

le@tennis.dk eller mobil 21 31 31 00 

                                                           
1 Budget præmis – etablering af baner samt aktiviteter for perioden 2019 og 2020.  
2 Se budget for skolesamarbejde på bilag 1 
3 Se budget for samarbejde med Ældresagen på bilag 1 
4 Se budget for Familietræf på bilag 1 
5 Se budget for materiel på bilag 1 
6 Se budget for Randers Tennisklubs egenfinansiering på bilag 1 
7 Forudsætning for etablering af projekt er at der opnås kr. 330.000 i støtte via eksterne midler  
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Bilag 1:  
 

Budget indeholder både etablering af Padel baner samt efterfølgende projekt aktivitet henover 2019 samt 

2020. 

Tilbud på Padel baner er indhentet ved flere leverandører – medsendes.  

Forudsætning for Skolesamarbejde, Ældresagen og Familietræf:  

2 trænere til hver aktivitet, trænerløn er kr. 250,- pr. time. 

 

Events skoler – 1½-2 timer + forberedelse – 3 timer pr. træner pr. event 

10 besøg x 3 timer x 2 trænere x kr. 250 x 2 år = kr. 30.000 

Events Ældresagen – 1-½ timer + forberedelse – 2 timer pr. træner pr. event 

5 besøg x 2 timer x 2 trænere x kr. 250 x 2 år = kr. 10.000 

Events Familietræf – 2 timer + forberedelse – 4 timer pr. træner pr. event  

4 træf årligt x 4 timer x 2 trænere x kr. 250 x 2 år = kr. 16.000 

Materiel – der indkøbes for kr. 20.000 i såvel 2019 som 2020. Dette vil være en blanding af Padel bats, 

tennisketchere samt diverse bolde og redskaber til basal træning.   

Randers Tennisklubs egenfinansiering:  

Denne består af kr. 96.000 allokeret til trænerlønninger, materiel samt kontant investering på kr. 85.000. Samlet 

medfinansiering kr. 181.000 fra Randers Tennisklub over en 2-årig periode. Nogle af disse midler forsøges 

finansieret via sponsorer, fundraising, etc. Men klubben har en egenkapital som muliggør investeringen uden 

yderligere ekstern finansiering.  

Derudover er det oplagt at en øget kontingentindtægt (via øget medlemstal) kan være med til at finansiere 

denne egenbetaling henover årene.  

 

  
 

 
 

  

 


