
 

Bilag 3b – Generalforsamling 2021 

 

 

Kontingent-forslag 2021  

Med afsæt i 3 padel baner yderligere!  

Bestyrelsen indstiller nedenstående forslag til ny model for kontingent gældende fra 

udendørssæsonen 2021. 

Forslaget er udarbejdet med afsæt i at gøre kontingentsammensætningen mere overskuelig. 

Derudover reguleres kontingentperioden til at køre fra den 1/3 til den 28/2 året efter. Dette af 

hensyn til medlemsindberetning samt mulighed for deltagelse i klubbens generalforsamling i 

februar måned.  

NB! Nedenstående er forslag med afsæt i etableringen af flere padelbaner – da baner endnu ikke 

er etableret, er der jf. administrativ beslutning  for 2021 opkrævet i henhold til forslag som bilag 3a.  

 

 

Kontingent 2021 

 
     

Tennis: Udendørs Træning Total Note 1: 
Inkluderer 2 timers træning samt 3-4 årlige 
arrangementer. 
 

Note 2: 
Kr. 200 betales kun, hvis man modtager 
træning 
 

Note 3: 
Træning for voksne afregnes som 2) 
 

Note 4: 
Reguleret pris, da der ikke er træning – 
endnu ☺ 
 

Note 5: 
Dækker padel hele året og tennis 
udendørs 
 

Note 6: 
Tennistræning som 2) 
 

Note 7: 
Regulering af sats drøftes 
 

Junior 1)  kr.  850  kr.  0  kr.  850 
Senior 2)  kr.  950  kr.  200  kr.  1.150 
Familie 3)  kr.  2.500  kr. 0  kr.  2.500 
Træning jun. T/E  kr. 300 fra time nummer 3 
    

Padel: Årligt Træning Total 

Junior 4)  kr.  1.000  kr.  0  kr.  1.000 
Senior  kr.  1.250  kr.  0  kr.  1.250 
Familie  kr.  3.500  kr.  0  kr.  3.500 
    

Padel & Tennis: Årligt 5) Træning Total 

Junior  kr.  1.550  kr.  0  kr.  1.550 
Senior 6)  kr.  1.900  kr.  200  kr.  1.900 
Familie 6)  kr.  5.300  kr. 0  kr.  5.300 
    

Tennis: Indendørs Træning Total 

Junior 1)  kr.  1.200  kr.  0  kr.  1.200 
Senior  kr.  1.200  kr.  300  kr.  1.500 
Træning jun. T/E   kr. 400 fra time nr. 3 7) 

 

Fast time indendørs afregnes efter fastsat sats - fordelt på deltagere på timen. Fast timedeltager 

indendørs, der ønsker nummer ved siden af, kan få dette for kr. 500 (stigning fra kr. 350). 

Se mere om timesatser for "faste timer" her. 

Se nuværende kontingentsatser her: 

    Indendørs 

    Udendørs tennis og padel 

https://www.randerstennisklub.dk/om-klubben/kontingent-indendoers/
https://www.randerstennisklub.dk/om-klubben/kontingent-indendoers/
https://www.randerstennisklub.dk/om-klubben/kontingent-udendoers-tennis-og-padel/

