
 

 
 

Møde:  Bestyrelsesmøde  

Dato: Mandag den 20. januar 2020 

Hvor:  Arena Randers (bestyrelseslokalet) 

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

Sicco Steenhuisen (SS), Claus Lindberg (CL), 

Sussie H. Rasmussen (SR) 

Afbud: Signe L. Christiansen (SLC) 

Forplejning: Der serveres aftensmad kl. 18. Kaffe/kage efterfølgende.  

 

Dagsorden og referat 
 

1. Valg af referent – SR  
  

2. Økonomi – regnskab 2019 v/CEUC  
Budget - herunder forslag til justering ift. budget v/LE  
Budgetudkast fremsendt inden mødet.   

o Vi lander på et underskud for året på 150.000 kroner.   
o Budget 2020 der estimerer vi med et underskud på 190.000 kr. 

Bestyrelsen drøfter mulige tiltag for at kunne spare på udgifterne. Der 
undersøges nogle forskellige tiltag, hvorefter bestyrelsen drøfter dette 
igen. Det kan være både regulering på indtægts- og udgiftssiden. Uanset vil 

en øget brugerbetaling for juniorer i Talent-Eliteområdet være en af 
justeringerne. Dog er en stor andel af underskud i 2019 ekstraordinært 

(straksafskrivning Padel banen) samt ekstraordinære tiltag i 2020 
(Jubilæumsfejring samt evt. pavillon). Pavillon udsættes medmindre, der 
findes midler udover de allerede budgetterede.  

  
  

3. Generalforsamling 2020 v/LE  
Dirigent – Carsten Palsgaard har givet tilsagn  
Revisor 2020 – Peter Winther og Carsten Palsgaard har givet tilsagn.   

Dagsorden – udkast lavet og medsendt v/LE   
Praktik afvikling - kage og kaffe. Hugo og Claus står for dette  

Valg – Claus, Ullits, Hugo og Sicco er på valg. Claus ønsker umiddelbart ikke 
genvalg, men genopstiller hvis ingen andre vil. Sicco overvejer eventuelt 
kandidatur afhængig af udviklingen på eliteområdet.  Hugo og Ullits ønsker begge 

genvalg.  
 

  
4. Status på udvalgte områder:   

  
Baner og anlæg v/HB  



 

 
                           

Pavillon - udsættes til senere 
Sand Padel bane - der bestilles en palle. Hugo og Niels arrangerer dette i 

samarbejde med Randers Kommune.   
Ur til Padel bane - Hugo bestiller  
Maling af klubhus – det er i gang. Hugo tovholder.  

Opstartsmøde udendørs 2020 med Randers Kommune ift. åbning, materialer etc. - 
Hugo, Vagn og Niels repræsenterer Randers Tennisklub     

 
Nye projekter 2020 i samarbejde med Randers Kommune v/LE   
Forløb for specialskoler  

• Tennis i dagstimerne  
• Jørgen (og evt. Niels) er trænere på dette 

• LE er tovholder på projektansøgning Parasport, Randers Kommune, etc.  
  
Forløb for +60 i samarbejde med Ældresagen   

• Helt nye spillere der aldrig har spillet tennis før.   
• Jørgen og Niels er trænere på dette.  

• LE tovholder på projektansøgning Randers Kommune samt dialog med 
Ældresagen.  

  

Vi arbejder på at starte begge forløb op til kommende udendørssæson.    
  

Eliteområdet v/SS   
Fysisk træning i Arena Randers - nyt projekt der er søsat  
Individuelle samtaler - samtaler med Alexander, hvor forældre og spillere snakker 

udvikling med Alexander 
Samarbejde med Skovbakken - vi orienteres senere, da det stadig drøftes   

  
Jubilæumsfejring 2020 v/LE  

Forslag er ”tryk prøvet” ved flere medlemmer – forslag til konkret fejring   
Klubben fejrer jubilæet lørdag d. 27/6. Det er for alle, der har lyst til at deltage.  
Arrangementet fejres i klubben – hen over dagen. Dog med ”officiel” fejring fx kl. 

13.00 (taler og diverse).  
SHR, HB og LE tovholdere på arrangementet.   

   
Sponsorer – arrangementer til årshjul:  
Årsplan for sponsorer: Lars er tovholder på alle arrangementer  

VIP fodbold Randers FC – søndag den 8/3    
Fejring fødselsdag – lørdag den 27/6   

Vinsmagning v/Jysk Vin – torsdag den 27/8    
Hilsen til jul/nytår v/LE   
  

Juniorområdet v/SR og LE  
Forældremøde – status på udvalg – ingen respons endnu desværre.  

Aktiviteter 2020 til årshjul – åbning, afslutning, ”spil og spis”, camps, 
overnatnings-arrangement  



 

 
                           

• Vi vil have juniorer på banen. Forældre spørges direkte om hjælp. 
Jørgen og Sussie er tovholdere  

  
Stævner og turneringer 2020 til årshjul   
• Danske Bank, Intersport, Gudenåcup og evt for begyndere. Udvalgte forældre 

for turneringsbørn er tovholdere på arrangementer. LE assisterer med præmier, 
bolde og andet via dialog med HEAD.   

  
Senior motion v/HB  
2-3 årlige arrangementer med spil, grill og hygge. Datoer til årshjul.   

Samarbejde med Jørgen N og Niels R om dette – ugedage vælges (onsdage?)   
1 dags seniorcamps med instruktion i samarbejde med Jørgen N og Niels R?   

Hugo, Niels og Jørgen er tovholdere. Datoer udmeldes senere. HB arbejder på at 
finde datoer til kalender i henhold til øvrige datoer/arrangementer.   
  

Super senior v/CEUC  
3 årlige arrangementer for spil, spisning og hygge er i kalenderen allerede.  

 
  
5. Eventuelt  

• Husk betaling for vin påført tekst, hvor der står, det er betaling for vin. LE 
sender indskærpelse for alle i bestyrelse, Ole Juel samt trænerstab, da det 

umiddelbart er dem, der har adgang til vin/udlevering/salg.    
  
      

     
Datoer til kalender:   

  
25/2 Generalforsamling – mødekalender fastlægges endeligt herefter 

8/3 VIP arrangement Randers FC sponsor og netværk   
2/5  Tennissportens Dag og Standerhejsning  
16/6 Sommer arrangement – Supersenior  

27/6 Fejring af klubbens Fødselsdag   
29/6-2/7 Sommercamp juniorer  

August Sommercamp juniorer  
18/8  Sensommer arrangement – Supersenior   
27/8  Vinsmagning v/Jysk Vin – sponsorer og netværk   

11/12 Jule arrangement – Supersenior   
  

Forslag til mødekalender – bestyrelse:  
1/4  Bestyrelsesmøde  
30/4 Bestyrelsesmøde   

9/6 Bestyrelsesmøde   
14/9 Bestyrelsesmøde  

23/11 Bestyrelsesmøde og julefrokost   
 


