
 

 

 

M ø d e r e f e r a t 
 

Møde Bestyrelsen 

Dato Tirsdag den 6. april 2021 

Sted Online 

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) Jørgen Nørgaard (JN) 

Afbud - 

Næste møde - 
 
 
Ad. 1: Valg af referent 

JN blev valgt til referent 
 
Ad. 2: Opsamling på seneste møde 

Referat godkendes fremover senest 48 timer efter udsendelse til godkendelse. Herefter 
offentliggøres det. 
Referat af seneste møde godkendt uden bemærkninger. 

 
Ad. 3: Opsamling på seminar 

Bestyrelsen drøftede kort mødets form og der var generel god tilfredshed med både 
form og afvikling. Der blev efterlyst yderligere opfølgning og bestyrelsen følger op efter 
yderligere bearbejdelse af LE, TC og JN. 

 
Ad. 4: Kort status; 

Generalforsamling: 
Denne forsøges afholdt snarest muligt og evt. udendørs ifht. gældende COVID-19-
retningslinjer. 
 
Standerhejsning: 
Denne aflyses i fysisk form og der laves video med LE med åbning snarest. 
 
Tennissportens dag 8/5: 
DGI/DTF arbejder på vejledning til klubberne og vi afventer denne inden den endelige 
planlægning. HB, MK, TC, JN, NR og AAD er tilstede. Vigtigt, at alle er aktive på dagen 
og der ikke er passive tilskuere på anlægget. 
Der laves registrering af alle deltagere. 



 

 

 

 
Økonomi: 
Ullits har udsendt status og det ser fornuftigt ud. 
Bestyrelsen drøftede betaling af leje til Randers Arena i forlængelse af den debat, som 
også har været i medierne. Der afventes tilbagemelding fra Randers Arena. 
 
Sponsorer: 
LE orienterede om en positiv udvikling til trods for COVID-19. 
Aftalen med Head er pt. uafklaret idet, de står overfor logistiske ændringer og dette gør 
dem lidt udfordret. LE følger op. 

 
Ad. 5: Padelprojekt 

HB orienterede om diverse møder og der arbejdes pt. på et alternativt projekt ifht. det til 
den oprindelige generalforsamling. Dette vil inden længe blive forelagt for klubbens 
medlemmer. 
I denne forbindelse drøftedes kontorfaciliteter og her arbejder HB videre på at finde en 
løsning. 

 
Ad. 6:  Årsplan- herunder markedsføring 

SC gav en kort status med afsæt i den oprindelige plan med videoer, som ikke 
umiddelbart havde givet det udbytte, som hun havde ventet. 
SC og JN udarbejder ny markedsføringsplan ifbm. sæsonåbning og Tennissportens 
Dag, hvor der køres betalt markedsføring via fb. 
 
Nyhedsbrev: 
JN havde udsendt spiseseddel til kommende nyhedsbrev, som blev drøftet ifht. omfang 
mv. Alle melder tilbage med deres syn på indhold og bidrag i løbet af førstkommende 
weekend og så arbejdes på at få nyhedsbrevet ud medio næste uge (uge 15). 

 
Ad. 7: Nyt fra diverse udvalg 

Elite/Talent: 
TC orienterede om forestående møde med RTE 20.4 og at han på førstkommende 
møde vil komme med et oplæg. 
 
SeniorAktivitetsUdvalg: 
SR efterlyste yderligere hjælp til afvikling af udvalgets turneringskoncept og aktiviteter. 
 
Trænerstab: 
Der er ved at blive lavet aftaler for sommersæsonen. 
Opfølgning på nye medlemmer: 
TC varetager denne opgave. JN laver udtræk til TC 1x/måned. 



 

 

 

 
Ad. 8: Kontingentudsendelse og Memberlink-”udfordringer” 

Der er sendt kontingentopkrævning ud med hjælpe fra Knud Petersen, idet det 
desværre ikke har lykkes at få dette løst via Memberlink, idet opsætningen var mere 
tidskrævende end forudset. Det forventes at være klar til indendørs. 
Pt. kommer alle nye medlemmer ind via ny online indmeldelse/betaling. 

 
Ad. 9: Eventuelt og kommende møder 

LE vender tilbage med ny mødedato afhængig af generalforsamlingsafholdelse. 
 
 
2021.04.10 / JN 


