
 

 

 

M ø d e r e f e r a t 
 

Møde Bestyrelse 

Dato Mandag, den 7. december 2020 kl. 19:00-21:30 

Sted Arena Randers 

Deltagere Lars Elkjær (LE), Hugo Bech (HB), Thomas Clausen (TC), Mikkel 
Krag (MK), Sussie H. Rasmussen (SR), Ullits (CEUC), Signe L. 
Christiansen (SC) 

Gæst(er) Sicco Steenhuisen (SS), Jørgen Nørgaard (JN) 

Afbud - 

Næste møde Lørdag den 23. januar 2021 kl. 9-10 / seminar kl. 10-15 
 
 
Ad. 1: Valg af referent 

JN sørger for referat. 
 
Ad. 2: Farvel og tak til Sicco – TC og SS giver status på området 

Bestyrelsen rettede en stor tak til SS for hans indsats i bestyrelsen og for samarbejdet. 
 
Ad. 3: Opsamling på seneste møde 

TC informerede om, at det ikke pt. var muligt at lave UV-tennis grundet usikkerhed 
omkring de produkter, som benyttes til at skabe den selvlysende effekt. 
HB informerede om, at klubben ikke er i besiddelse af en boldkanon. 

 
Ad. 4: Økonomi 

CEUC udleverede status og den ser ganske fornuftig ud. Grundet en del udgifter til 
jubilæumsskrift og fejringer lander vi på et acceptabelt underskud i årets drift.  
LE informerede om, at klubben er gået fra 436 medlemmer til 488 alle inkl. 
 

Ad. 5: Konstituering – valg af næstformand 
SR blev konstitueret som næstformand efter SS’ udtræden. 
 

Ad. 6: Orientering om personale – lukket punkt udenfor referat 
 
Ad. 7: Orientering om diverse projekter og tiltag 

Padel: (HB) 
Der arbejdes på at indhente tilbud på udvidelse af padel-aktivitet. 
Yderligere oplæg følger, når der er kommet tilbud ind. 



 

 

 

Talent & Elite: (TC) 
Der skal udarbejdes guidelines ifht. deltagelse på talent og elitetræning ifht. 
indsats, turneringsdeltagelse. TC, JN laver oplæg til næste bestyrelsesmøde. 
 
Skoleprojekt: (SR) 
SR informerede om, at der til foråret vil blive etableret samarbejde med udvalgte skoler 
ifht. at introducere tennis for udvalgte årgange. 
 
Opkrævning/kontingent: 
SR, JN laver oplæg til ny kontingentmodel – om muligt er et oplæg klart inden nytår. 

 
Ad. 8: Generalforsamling 2021 – Opsamling 

Der er aftalt revisionsmøde. 
LE, JN laver indkaldelse – beretninger afleveres senest 20.12. 
Valg: LE, SR, SC, TC er på valg. 
LE undersøger hvordan vi får ændret i medlemsperioden samt hvordan vi får det 
formuleret på hjemmeside og evt. ændringer i vedtægter. 

 
Ad. 9: Udviklingsseminar 23/1 

LE, JN er i gang med et lave forarbejde til seminaret, som gennemføres kl. 10-15. 
Der er et kort bestyrelsesmøde forud kl. 9-10. 

 
Ad. 10: Årsplan 2021 

Der var udsendt opdateret årsplan for 2021 med planlagte aktiviteter pt. 
 
Ad. 11: Den store medlemsundersøgelse 

LE orienterede om, at undersøgelse var færdig og bestyrelsen bedes kigge den igennem 
med henblik på at der på udviklingsseminaret arbejdes med udvalgte punkter. 
Bestyrelsen besluttede allerede nu, at der skal igangsættes en opfølgning ifht. nye 
medlemmer. 
Der etableres en ny gruppe på Facebook med Makkerbørs (JN). 

 
Ad. 12: Eventuelt 

Køkkenet bliver gjort hovedrent og fremadrettet benyttes det udelukkende til servering og 
ikke til tilberedning af mad mv. 

 
 
2020.12.11 / JN 


