
 

 

 

M ø d e r e f e r a t 
 

Møde Bestyrelsen 

Dato Tirsdag den 9. februar 2021 kl. 20:30-21:40 

Sted Online 

Deltagere Hugo Bech (HB), Lars Elkjær (LE), Signe L. Christiansen (SC), 
Sussie H. Rasmussen (SR) 

Gæst(er) Jørgen Nørgaard (JN) 

Afbud Ullits (CEUC), Mikkel Krag (MK) 

Næste møde Afholdes inden seminar den 6/3. 
 
 
Ad. 1: Valg af referent 

JN valgt. 
 
Ad. 2: Opsamling på seneste møde 

Ingen kommentarer 
 
Ad. 3: Økonomi – regnskab 2020, budget 2021 

Der var udsendt materiale forud for mødet og i CEUCs fravær gennemgik LE kort 
budgettet, og der budgetteres med et mindre driftsunderskud. 

 
Ad. 4: Padel hal projekt 

LE præsenterede kort det udsendte materiale og informerede om det videre arbejde. 
Bestyrelsen ser det som en god udviklingsmulighed for klubben i en tid, hvor der fortsat vil 
være fokus på tennis men også øje for udviklingspotentiale ifht. padel. 
Er der positivt udfald af de forestående møder med Arena Randers og Randers Kommune, 
så forelægges projektet for den kommende generalforsamling til godkendelse. 

 
Ad. 5: Generalforsamling 2021 

Diverse bilag og oplæg var udsendt forud for mødet. Bestyrelsen gennemgik dagsorden 
og alle der er på valg er villige til genvalg.  
Om nødvendigt vil generalforsamlingen blive afholdt digitalt. 
Der skal uanset form ske tilmelding til generalforsamlingen af COVID-19-hensyn, og dette 
betyder, at der kun kan deltages i generalforsamlingen såfremt en person er tilmeldt. 
LE/JN sørger for udsendelse af indkaldelse med bilag. 

 



 

 

 

Ad. 6: Diverse kort orienteringer 
JN orienterede om det indledende arbejde med sommerens træningsplan. 
Årsplan var også udsendt og der var ikke umiddelbart kommentarer. Der fastsættes nogle 
senior camps af trænergruppen. 
SR orienterede om nedsættelse og første møde i SeniorAktivitetsUdvalget, hvor der bl.a. er 
fastlagt en sæsonafslutningsfest medio september. 

 
Ad. 7: Eventuelt og næste møde  

SC kigger på forskellige indslag for at aktivere klubbens SoMe. 
Vi overvejer nogle konkurrencer, præmier og videoer, for at gøre det mere interaktivt i den 
kommende periode.  
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