
  
 

Møde:  Bestyrelsesmøde  

Dato: Mandag den 25. november kl. 18.00  

Hvor:  Randers Tennisklub  

Deltagere: Lars Elkjær (LE), Ullits (CEUC), Hugo Bech (HB),  

 Sicco Steenhuisen (SS), Claus Lindberg (CL)                                                                                                                 

Afbud: Signe L. Christiansen (SLC), Sussie H. Rasmussen (SHR) 

Gæst: Jørgen Nørgaard (JN) - kl. 18-18.20 (punkt 2)  

 

 Der er julefrokost i forbindelse med mødet fra kl. 18.30 

 
 

Dagsorden og referat 
 

1. Valg af referent – LE  
 

2. Jørgen Nørgaard – velkommen til, kort introduktion v/JN 
JN og LE fremlægger ideer til indsatsområder og udviklingsområder 2020 
Kort gennemgang funktionsbeskrivelse og dialog om JN´s ansættelse.  
Velkommen til Jørgen – vi ser frem til samarbejdet!  
 

3. Kort status på kerneområder: 
Økonomi v/CEUC 
Forventet underskud på ca. kr. 100.000 – flot resultat taget i betragtning af at vi har straks afskrevet 
Padel banen.  
Medlemstal v/LE 
Stort set uændret medlemstal – men tallene dækker over at der er kommet en del flere Padel 
medlemmer. Dermed har vi mistet en del tennismedlemmer grundet forskellige omstændigheder. Stor 
forventning til at vi bliver flere medlemmer i 2020 via nogle målrettede indsatser.  
Baner og Anlæg v/HB og LE  
Padel bane etableret med succes. Terrasse renoveret. Lysstyring skal etableres i tennishallen ift. 
uønskede gæster, derudover regner vi noget kode på låsen/døren.  
Der arbejdes fortsat med tankerne om etablering af et ”kontor”/mødelokale som pavillon eller andet i 
forbindelse med klubben. SS undersøger muligheden for pavillon fra firmaet.  
Klubhuset bliver malet indvendig over det hele via Dennis. HB styrer denne proces.  
Elite- og Talentområdet – herunder deltagelse i diverse møder og seminarer v/SS 
SS holder opsamlingsmøder med Alexander.  
Rekrutteringsgrundlaget er lige nu spinkelt for yderligere elite- og talentbørn grundet stor nedgang 
blandt juniorer i begynder-/letøvet gruppen.  
Der arbejdes på evalueringsmøder med alle Elite- og Talentspillere (med forældre).  
Kan der arrangeres fællestræning med Skovbakken 1 gang om ugen for udvalgte spillere? SS undersøger 
dette.  
Ekstra fysisk træning til udvalgte spillere 1 gang om ugen.  
SS overvejer om vi kan levere den indsats, der kræves for at være DTF Talentmiljø og Team Danmark 
satsningsidrætsgren.  
Sponsorer – julehilsen/julegave og status v/LE  
LE fortalte om portefølje af sponsorer. Stort set uændret – enkelte mindre sponsorer er faldet fra.  

 

  

 



  
 

Men den store portefølje af hovedsponsorer og andet er fastholdt. LE holder dialog med alle partnere 
og regner med 3 arrangementer henover 2020. Der gives ikke vin som julegaver, da sponsorer ikke 
forventer dette.  

 
4. Jubilæum 2020: 

Orientering v/SHR, HB og LE  
Tiltag og ideer, herunder økonomi. Budget for arrangementet – kr. 50.000 til fejring.  
Stor jubilæumsfejring ultimo juni måned. LE og HB arbejder på et ”oplæg” for dette.  
Låne Lounge området i RFC – er det en mulighed?  
Skal vi hyre eventbureau til at arrangere festen?  
Eller skal vi holde det som en mere folkelig fest i klubben og på klubbens område? 
Delte meninger om dette, men der arbejdes på et oplæg fra HB og LE.  
Jubilæumskatalog – Jørgen Nørgaard kan evt. få en rolle ift. dette. LE afstemmer med ham.  
 

5. Indsatsområder 2020:  
En overordnet drøftelse og prioriteringer for 2020 og heraf følgende konsekvenser for økonomi, indsats, 
aktiviteter v/ALLE 
Jubilæum – se punkt ovenfor  
Sponsorer – diverse events og opfølgning  
Supersenior satsning udendørs – Ældresagen – Randers Kommune  
Skolesatsning marts og april – Randers Kommune 
Elite- og Talentområdet – DTF og Randers Kommune  
Nyt introtiltag familier – januar til april  
De forskellige indsatsområder blev drøftet – der er bred enighed om at rekruttering af medlemmer og 
aktiviteter for hele klubben og alle medlemmer skal prioriteres. Der er mangel på tilbud for 
nye/letøvede juniorer samt almindelige seniorer. Arrangementer er en forudsætning for rekruttering og 
fastholdelse af medlemmer, men også for rekruttering af nye ildsjæle til bestyrelse og udvalg.  
Derudover vil man henover 2020 forholde sig yderligere til Elite- og Talentområdet, da det stiller store 
krav til både klubbens set-up samt ressourcer. En merbetaling for spillere, der nyder godt at set-up og 
ekstra træning er tidligere drøftet og kan overvejes. Specielt en model, hvor der afregnes for 
”specialtræning” kan komme på tale.  
 

6. Generalforsamling 2020: 
Beretninger – deadline og ansvarlige v/LE  
Generalforsamling – hvem er på valg og villige til genvalg? v/LE  
Dagsorden og praktik til Generalforsamling – dirigent, regnskab, etc. v/LE og CEUC  
CEUC vil gerne tage en periode mere.  
HB villig til genvalg. CL overvejer, men stiller gerne mandat til rådighed for en anden.  
Det kunne evt. være oplagt at få endnu en forælder til en begynder/letøvet junior ind i bestyrelsen som 
supplement til SHR.  
Beretninger leveres fra følgende med deadline den 10. januar: 
Overordnet beretning – LE  
Elite- og Talentområdet – SS  
Resultater individuelt – CL 
Ungdomsområdet – SHR 
Seniorområdet – CEUC 
Regnskab og budget 2020 – CEUC og LE  
Revisorer og dirigent 2020 – LE  
 



  
 

7. Årsplan 2020:  
Juniorarrangementer v/SHR (afbud SHR – ikke drøftet) 
Sommercamp v/LE (LE har drøftet  dato med Jørgen N) 
Gudenå Cup og andre stævner v/CL og SS (Gudenå Cup evt. som weekendstævne i stedet – CL og LE 
afstemmer, når der skal ansøges terminer – men LE kommer ikke til at være tovholder på stævne 
henover 1 hel uge i sommerferien) 
Jubilæumsfest og fødselsdags fejring v/LE, HB og SHR (forskellige muligheder drøftet) 
Super Senior arrangementer v/CEUC (datoer og plan er fastlagt og allerede annonceret på 
hjemmesiden) 
Senior Motionist arrangementer – hyggeturneringer v/SHR og HB (Jørgen tager dialog med SHR og HB 
om dette)  
Familietennis – ”Spil og Spis” v/LE (1 gang hver måned udendørs – Jørgen kommer med oplæg) 
Generalforsamling v/LE (25.02.2020 – LE laver udkast til dagsorden) 
Tennissportens Dag v/ALLE  - evt. sammen med Standerhejsning (02.05.2020 – LE og Jørgen afstemmer) 
Voksenintroduktion v/HB (Jørgen og Niels kører dette)  
Standerhejsning v/ALLE (se ovenfor) 
Klubmesterskab – skal det genoplives? Et krav til spillere, der modtager træning? v/LE  
Årsplan blev drøftet – der skal nogle aktiviteter i kalenderen. LE afstemmer med respektive 
udvalgsansvarlige og trænerstab. Dernæst laves en fyldestgørende årsplan, der antageligt nok først er 
færdig engang i januar måned.  
 

8. Eventuelt: 
Intet at bemærke.  

 
       
Datoer til kalender:  
13/12 Juleturnering – Seniorafdelingen  
18/12  Juleafslutning – Juniorafdelingen?  
2020 
20/1  Bestyrelsesmøde 
25/2  Generalforsamling – mødekalender fastlægges endeligt herefter (nedenstående er forslag) 
2/5  Tennissportens Dag og Standerhejsning?  
 
Forslag til mødekalender – bestyrelse: 
30/3  Bestyrelsesmøde 
30/4 Bestyrelsesmøde  
9/6 Bestyrelsesmøde  
14/9 Bestyrelsesmøde 
23/11 Bestyrelsesmøde og julefrokost  


