
 

 

 

M ø d e r e f e r a t 
 

Møde Bestyrelse 

Dato Lørdag den 6. marts 2021 kl. 9:00-9:50 

Sted Online 

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

Gæst(er) Jørgen Nørgaard (JN) 

Afbud Carl-Erik Ullits-Christensen (CEUC), Hugo Beck (HB) 

Næste møde 6. april 2021 kl. 19:00 – fastlagt efter mødet 
 
 
Ad. 1: Valg af referent 

JN blev valgt som referent. 
 

Ad. 2: Opsamling på seneste møde 
Intet at referere. 
 

Ad. 3: Generalforsamling 
Generalforsamlingen er udsat til senere grundet COVID-19-restriktioner – den vil blive 
indkaldt med 14 dages varsel jf. vedtægterne.  
 

Ad. 4: Padel projekt 
HB/LE orienterede om padelprojektet, hvor der arbejdes videre ifht. dialog med Randers 
Kommune omkring finansiering og drift. 
Bestyrelsen overvejer yderligere dialog med klubbens medlemmer. 
 

Ad. 5: Kontingent 2021 
Bestyrelsen fastsatte kontingent administrativt under henvisning til den udsatte 
generalforsamling. Kontingentet skal stadig formelt godkendes på den kommende 
generalforsamling. 
 

Ad. 6: Sæsonstart 

 Indendørstræning 
Træningen er kommet i gang igen udendørs, hvor den indendørs træningsplan er 
parallelforskudt til bane 2-3 (kunstgræs). Medlemmer med faste timer tilbydes at få deres 
faste reservationer flyttet udendørs. 



 

 

 
 

 Udendørsprogram 
Den overordnede ramme for træningsplanen er næsten på plads, afventer dog 
endelig tilbagemelding på bl.a. Drop Ind fra SeniorAktivitetsUdvalget (SR). 
Der vil i træningsplanen blive arbejde med generelt større hold, men også flere tilknyttede 
trænere til de enkelte hold. 

 Trænerteam 
JN og LE er i dialog med trænerteamet og når der er overblik over holdstørrelser til 
udendørs sammensættes det endeligt. 

 MotionistAktivitetsUdvalg 
SR orienterede om udvalgsmødet og om tankerne omkring nogle af de aktiviteter, der er 
kommet på bordet, bla. Drop Ind (startet sidste år) og rangliste-turnering. 

 Årsplan 
Denne er en løbende proces. 
Der skal fastlægges datoer for arrangementer for FysioDanmark Randers samt Adam 
Blicher (primært talent/elite). 
 

Ad. 7: Standerhejsning 
Afholdes lørdag den 24. april kl. 11-13 
Head inviteres ifht. udstyr mv. JN rykker for tilbagemelding. 
Hugo griller. 
Der sættes spil i gang – TC/JN 
SC kigger på markedsføring. 
 

Ad. 8: Tennissportens Dag den 8/5 
Trænere vil være tilstede sammen med TC og MK til det praktiske. 
HB sørger for forplejning. 
Vi skal have aktiveret klubbens medlemmer som ambassadører, som skal sprede det 
gode budskab mv. 
TSD promoveres via FB, som vi havde gjort i 2021.  
SC kigger på markedsføring i øvrigt. 
 

Ad. 9: Eventuelt 
LE orienterede omkring problematikken med betaling af halleje til Arena Randers. 
LE/CEUC følger op. 
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