
 

 

 

Møde:  Bestyrelsesmøde  

Dato: Tirsdag den 13. oktober kl. 17:00-20:45 

Hvor:  Randers Tennisklub  

Deltagere: Lars Elkjær (LE), Hugo Bech (HB), Thomas Clausen (TC), 
Mikkel Krag (MK), Sussie H. Rasmussen (SR) 

Gæst: Jørgen Nørgaard (JN) 

Afbud: Signe L. Christiansen (SC), Ullits (CEUC) 

 

 

Referat 
 

1. Valg af referent   
JN blev valgt som referent. 
 
 

2. Velkommen til Thomas Clausen (TC) – introduktion v/LE 
LE bød velkommen til TC, som havde overtaget bestyrelsesposten efter Sicco Steenhuisen, 
som ønskede at træde ud af bestyrelsen grundet arbejdsmæssige årsager. Bestyrelsen 
takker Sicco for hans store indsats. 
Der laves info på både Facebook og web snarest muligt (JN). 
 
 

3. Korte orienteringspunkter: 
 
Den store medlemsundersøgelse: 
LE orienterede om ”Den store medlemsundersøgelse”, som klubben er med i i samarbejde 
med DGI/DTF. Der er allerede kommet en del tilbagemeldinger og vi skal sikre et større antal 
besvarelser. Bestyrelsen vil på et kommende bestyrelsesmøde dykke ned i undersøgelsen 
og medlemmernes tilbagemeldinger og bruge disse til at udpege indsatsområder.  
 
Bad – renovering v/HB 
HB har haft møde med Gitte Nørgaard, Randers Hallerne, og de er i dialog omkring 
renoveringsprojekter i Randers Tennishal. Der er fornyet møde omkring årsskiftet. 
 
Jubilæumsfejringer v/LE  
Der har været afholdt 3 af 4 planlagte jubilæumsfejringer i mindre grupperinger – der 
mangler fortsat padel-arrangement. 
Der har kun fra sponsorer og andre samarbejdspartnere været ros og støtte til både 
udsættelse og aflysning af vores store jubilæum aht. Corona-situationen. 



 

 

 

LE orienterede om tilblivelsen af jubilæumsskriftet og uddelte stor ros til Arne 
Wang og JN for indsatsen med dette. Alle bestyrelsesmedlemmer fik udleveret et 
eksemplar. 
 
 

4. Organisation og struktur – overordnede tanker v/LE  
 
Organisation og struktur 
LE orienterede om dialogen med Randers Talent & Elite, herunder arbejdet med 
dokumentering af klubbens organisation og opgavefordeling samt -beskrivelser af disse. 
Dette arbejde fortsættes af LE og JN og bestyrelsen holdes orienteret løbende. 
 
Årsplan/-hjul  
Bestyrelsen drøftede udarbejdelsen af klubbens årshjul, hvor der pt. er kommet flere 
aktiviteter på. 
  
Bestyrelsen undersøger muligheder for at lave et åbent Randers mesterskab i skumtennis 
for både voksne og yngre spillere ligesom der planlægges julearrangement (SR/JN) 
(09.12.2020), Skumtennisturnering (TC) (11.4.2021). På ungdomssiden forsøges med et 
større socialt arrangement mod slutningen af indendørssæsonen (SR).  
Øvrige aktiviteter for sommeren planlægges snarest (JN/SR/HB/TC). 
 
Værdier og målsætning for klubben – strategi 
Udviklingsseminaret med Idrættens Udviklingscenter er blevet udsat og LE finder sammen 
med IU en ny dato i starten af 2021.  
 
LE orienterede kort om de 5 ben i klubben: 
   1. Anlæg/faciliteter – flere padel baner? Kontor til trænere?  
   2. Træning  
   3. Sociale arrangementer/klubliv/events 
   4. Stævner/Turneringer 
   5. Internt ”motorrum” – administration, medlemsstyring, kommunikation, etc.  
 
 

5. Økonomi – overordnet orientering v/LE (CEUC fraværende) 
LE udleverede økonomisk oversigt, som pt. udviser et mindre underskud end der var 
budgetteret med, hvilket bl.a. hænger sammen med den aflyste jubilæumsfejring mm. 
 
 

6. Talent og Eliteområdet – opdatering v/JN, TC og LE  
 
TC orienterede:  
 
Talentsamlinger: 
Dialogen med JTU omkring talentsamlinger i det jyske for kategori 2 og 3 spillere. RTK byder 
ind på 2 datoer – JN koordinerer med Alexander og melder tilbage til JTU. 
 



 

 

 

Skumtennisturnering 11.4: 
Der afholdes en lokal skumtennisturnering som en del af den jyske skumtennis tour 
i Ulvehøjhallen den 11. april 2021 – TC er tovholder. 
 
Spillersamtaler: 
Der er planlagt de første spillersamtaler for alle spillere i talent/Elite-gruppen.  
 
Temaaftener: 
Der er aftalt temaaften for Talent/Elitegruppen med Adam Blicher om mental træning den 
2.11 og med Fysio Danmark den 26.11. 
Der vil også blive et åbent arrangement med Fysio Danmark i foråret. 
 
Møde med Randers Talent & Elite:  
Der er møde med RTE (Johannes Madsen) den 26.10 kl. 17-19 – LE, TC og JN deltager. 
Der er endvidere workshop og netværksaften den 4.11 kl. 17-20:30 – TC, AD og JN deltager. 
 
 

7. Ungdomsudvalg – sociale aktiviteter, etc. Status v/SR 
SR har brug for hjælp til at planlægge og gennemføre forskellige aktiviteter med social 
karakter. Bestyrelsen drøftede bl.a. teambuildings arrangement, UV-tennis, alternativ 10-
kamp, julearrangement (er i støbeskeen) samt et forårsarrangement med overnatning. 
De forskellige aktiviteter vil komme på årsplanen, når der er mere konkret. 
 
 

8. Padel området – kort status v/MK og LE  
 
MK orienterede om et særdeles tilfredsstillende og succesfuldt Viaplay Open-arrangement i 
samarbejde med Padel Club Randers. 
Der er planlagt Jubilæumsevent den 20.11 og her her stadig ledige pladser. 
Klubben er også kommet med i padel-holdturnering, hvor holdet er placeret i 1. division.  
 
Medlemsstop? Flere baner?  
Der er pt. medlemsstop og bestyrelsen drøftede forskellige muligheder for etablering af 
yderligere bane(r) og LE/MK/HB undersøger muligheder i samarbejde med Randers Hallerne 
og Randers Kommune. 
 
 

9. Corona sæson – status på udendørs og påbegyndt program indendørs 
 – status v/JN  
 
Træning: 
Træningsplanen var indledningsvis ramt af forskellige restriktioner, men det har fungeret fint 
og der har været taget de nødvendige hensyn. 
Indendørs overvejes begrænsning af forældretilstedeværelse i hallen. 
 
Specialskole – Firkløverskolen: 
Der har været udfordringer med både Corona og omstruktureringer på Firkløverskolen, 



 

 

 

hvilket har vanskeliggjort kommunikationen og flere tilløb til introbesøg på skolen 
er nu resulteret i en ændret plan, således, at vi starter med et introforløb på skolen i 
april med skumtennis, hvor eleverne møder skumtennis på ”egen” bane og der følges op 
med et projekt i RTK fra sæsonstart med en kombination af padel og tennis. 
 
Ældreprojekt: 
Dette er pt. udsat på ubestemt tid, men det er fortsat på projektlisten. 
 
Skolesamarbejde: 
Bestyrelsen drøftede muligheden for etablering af skolesamarbejde og at dette var et ønske 
ifht. rekruttering. Der laves en flyer, som kan distribueres til de nærmest liggende skoler ifht. 
træningstilbud. 
Egentligt offensiv overfor skolerne planlægges om muligt til foråret, hvor der vil være god 
mulighed for ekstra træningstilbud udendørs. 
 
 

10. Medlemsstyring, kontingent, opkrævning – tanker og ideer v/SR, JN og LE  
 
Der kigges pt. på hvorledes klubbens nuværende administrationssystem kan forenkles. 
 
 

11. Årsplan 2020-21 – ideer og udkast v/ALLE  
 
LE kontakter seniorafdelingen for at få de nødvendige terminer. 
Ungdom kigger på hvilke aktiviteter der er muligt at få på årsplanen jf. tidligere punkt. 
SR efterlyste flere arrangementer for klubbens motionister, også for at sikre en integration 
af de mange nye medlemmer, som er kommet. Flere ideer kom på bordet, og der arbejdes 
med disse. 
NR og JN har drøftet muligheden for at lave tematræninger internt i klubben i løbet af 
vinteren – disse fastlægges snarest. 
Officielle turneringer kan først fastlægges til foråret. 
 
 

12. Generalforsamling 2021 v/ALLE  
 
Generalforsamling er berammet til mandag den 22/2 2021  
TC har erstattet SS udenfor nummer, og foreslås valgt på kommende generalforsamling, 
hvor følgende er på valg for 2-årige perioder: LE, SR, SC og TC (SS) 
SC har stillet sit mandat til rådighed såfremt, der kan findes en afløser. 
Dagsorden, dirigent, revisorer – disse er på plads.   
Beretninger afleveres til LE senest den 20.12. 
 - Turnering – TC 
 - Super Senior – CEUC (LE) 
 - Ungdom – JN/SR 
 - Padel – MK/LE 
 - Overordnet - LE 



 

 

 

 
 

13. Eventuelt og kommende møder  
 
SR orienterede om et positivt og udbytterigt dialogmøde for klubbens nye medlemmer. 
Mødet havde afstedkommet megen ros samt efterlysning af bl.a. en bedre kommunikation, 
boldmaskine samt arrangementer, som kunne medvirke til integration og introduktion til de 
øvrige medlemmer i klubben for de nye medlemmer. 
 
Klubben har en boldkanon og HB, JN samt NR undersøger funktionaliteten af denne ligesom 
de finder en løsning på administration ifht. udlån til medlemmer. 

 

Lars takkede for en god konstruktiv og fremadrettet debat. 

 

 

Datoer til kalender: 
29/10 Vinsmagning v/Jysk Vin – LE og HB 
02/11 Mental træning – Adam Blicher – TC/JN 
06/11 Sponsorarrangement VIP – RFC mod AAB – MK og LE  
20/11 Padel Jubilæumsarrangement – Padel Club Randers – MK og LE  
26/11 Fysio Danmark – Randers (Talent/Elite) – JN/TC 
?? Fysio Danmark – Randers (åben) - JN 
11/04 Randers Open i Skumtennis - TC 
24/04 Standerhejsning 2021 
08/05 Tennissportens Dag 2021 
 
Mødekalender – bestyrelse:  
14/11 RTK-seminar – Idrættens Udviklingscenter - udsættelse til anden dato/forslag?   
07/12 Bestyrelsesmøde og julefrokost – ÆNDRET fra 23/11! 
Januar Bestyrelsesmøde – dato aftales  
18/01 Regnskabsmøde – LE og CEUC (med revisorer)  
22/02 Generalforsamling 2021 
Marts Bestyrelsesmøde – dato aftales  
Maj/juni Bestyrelsesmøde – dato aftales  
September Bestyrelsesmøde – dato aftales 
November Bestyrelsesmøde og julefrokost – dato aftales  

 


