
  
 

Møde:  Bestyrelsesmøde  

Dato: Lørdag den 30. marts kl. 10-11.30 

Hvor:  Randers Tennisklub  

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

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

 Claus Lindberg (CL)                                                                                                                   

Afbud: Signe L. Christiansen (SLC) 

 
 

                                        Dagsorden og referat 
 

1. Valg af referent – SHR 
 
 
2. Padel Bane projekt  

Opfølgning diverse – LE orienterede 
 
 
3. Terrasse projekt, pavillon 

Albyg skal lave gelænderet på terrassen. 
Teknisk skole skal bygge en pavillon. Vi ved dog ikke, hvornår vi kan forvente dette projekt færdigt. 
 
 

4. Trænerstab – trænersituation 
Signe er blevet ansat som træner mandag og onsdag (nærmere info til medlemmer følger).  
 
Administrativ assistance – registrering og modtagelse af medlemmer, etc. – der skal ansættes en til 
denne del. SHR overvejer fortsat muligheden.  
 
  

5. Opdatering Talentmiljø og indsatser. 
DTF U10 samlinger er sat på stand by. Der holdes dog diverse U10 turneringer. 
Fysiske test spillere – SS og Alexander tovholder på dialog med DTF om dette.  
Venskabsklub Tyskland – SS og LE er i dialog med klub om muligheden for samarbejde – der arbejdes 
også på 1-2 tyske spillere til vort førstehold på damesiden.  
Skoletennis er udsat til skoleåret 2019-2020 grundet trænerudfordringen.  
 

 
6. Standerhejsning den 28. April 

o HB sørger for alt omkring forplejning 
o LE holder tale 
o Bestyrelsen møder op og bakker op om arrangementet samt hjælper med kaffe, sodavand og øl. 

 
Markedsføring af sæsonåbning 
LE tager en grundig samtale med Signe omhandlende markedsføring af sæsonåbning 
Deling af video om klubben?  

 

  

 



  
 

Spørgeskemaer til nye medlemmer fra 2018 – status?  
Spørgeskemaer til udmeldte medlemmer fra 2017 – status?  
 
 

7. Tennissportens Dag den 4. maj  
o HB, Alexander samt Niels kommer. SLC kommer eventuelt?  
o SLC markedsfører arrangementet (også på åbne Facebook grupper i Randers regi)  

 
 
8. Modtagelse af nye medlemmer 

o SHR er ved at samle information samt lave et skriv om dette 
 
 
9. Eventuelt og kommende møde 

o LE har lavet mødeplan på doodle – ud fra det laves kalender for resten af året 
o SHR sender en opfordring ud til forældrene omkring aktivitetsudvalget i håbet om at få flere 

medlemmer 
o SHR overvejer, om der skal etablere et juniorudvalg 
o Der afholdes bestyrelsesmøde efter standerhejsning (LE sender doodle) 

 
 
 
Datoer til kalender:  
13/4 Ekstraordinær Generalforsamling 
28/4  Standerhejsning 
4/5  Tennissportens Dag 
21/6  Sommerafslutning juniorer – klubbens fødselsdag – Årets Ildsjæl 


