
 

 

 

Møde:  Bestyrelsesmøde  

Dato: Mandag den 14/6 kl. 17-20  

Hvor:  Arena Randers (husk Corona test!)  

Deltagere: Lars Elkjær (LE), Hugo Bech (HB), Thomas Clausen (TC), 

Mikkel Krag (MK), Sussie H. Rasmussen (SR), Ullits (CEUC), 

Signe L. Christiansen (SC) 

Gæst: Ingen  

Afbud: 

Forplejning: Der er bestilt mad og drikke til mødet.   

 

Dagsorden og referat 

 
1. Valg af referent – forslag SC eller LE  

Signe Christiansen er valgt som referent til dagens møde  
2. Opsamling på seneste møde v/ALLE – 5 min 

Kort Skypemøde afholdt torsdag den 20/5.  
Intet referat, da det primært omhandlede forberedelse af generalforsamlingen.  

Se referat fra seneste møde her – afholdt den 6. april  
Nye medlemmer kontaktes i forhold til at høre deres oplevelse af klubben og deres første tid i 

klubben – som udgangspunkt skal dette gøres 2 gange om året fremadrettet  
3. Opsamling på Generalforsamling afholdt den 1. juni v/ALLE  

Vedtægter justeret – skal underskrives af alle (LE medbringer dokument)  
Referat uploadet – se her 
Vedtægterne er underskrevet af hele bestyrelsen til dagens møde.  
Bestyrelsen oplevede en god og konstruktiv dialog til generalforsamlingen, i forbindelse med 

diverse punkter på dagsordenen. Bestyrelsen sætter pris på opbakningen omkring de fremtidige 

projekter.  

Fokus på at fastholde den nuværende gruppe af juniorer fremadrettet, for at sikre at der er flere 
forskellige generationer i klubben i fremtiden også  

4. Økonomi – kort status v/CEUC  

Arena Randers – regninger primo 2021 v/LE  
Refusion etc. ansatte v/CEUC  

I henhold til økonomien i forbindelse med padel, er der stadig mulighed for at blive en del af. 
Dette vil sikre den daglige drift af padelbanerne.  

Som udgangspunkt er Pay and Play endnu ikke indregnet i budgettet, da dette endnu ikke er 
aktuelt.  
Udgiften til lys på den nye udendørs padelbaner dækkes af kommunen. Derfor vil den daglige 

drift ikke inkludere lys.  

https://www.randerstennisklub.dk/wp-content/uploads/2021/06/Bestyrelsesmoede-06.04.2021-referat.pdf
https://www.randerstennisklub.dk/wp-content/uploads/2021/06/Generalforsamling-2021-referat-endelig-version.pdf


 

 

 

Når banerne er sat op, skal der hensættes penge til udskiftning af tæppe på alle tre 

baner – dette skal som udgangspunkt ske hver 4.-5. år) 
I forhold til betalingen til Arena Randers, får klubben muligvis penge retur. Dette afhænger af 
hvordan det udspiller sig i forhold til andre sportsklubber i byen, i forhold til betaling under 

corona.  
5. Opsamling og status – kort orientering: 

Rangliste, hyggeturneringer, etc. (Jørn Iversen tiltag) v/LE  
Jørn Iversen har sat gang i hyggeturneringer, Indbyrdes rangliste og en fødselsdagsturnering 

med opvisningskamp fra nogle af klubbens bedste på dagen 
Nye projekter Ældre Sagen, Specialskoler, Psykisk sårbare voksne v/LE  

Ældre sagen: 12 tilmeldte – projektet går godt. Niels og Martin Leerhøy melder tilbage om flot 
feedback både på tennis og Padel. 
Specialskoler: Lars Elkjær har skrevet og ringet til skolen og til pædagogen, men har endnu ikke 

fået svar – kan være fint i forhold til Padel. Lars retter henvendelse i forbindelse efter 
sommerferien igen.  
Psykisk sårbare voksne: Har lejet tennisbane + padelbane og købt bat – de spiller nu hos os og 
har fået information om adgang til faciliteter.  

Sommercamp – antal tilmeldte v/LE  

I øjeblikket er der 10 tilmeldte. LE beder trænere om at reklamere lidt på deres hold.  
Seniorcamp Juli – antal tilmeldte v/SC  
8 tilmeldinger indtil videre; Grænsen er 16 spillere og vi skal helst op på 12 deltagere.  

6. Fødselsdags fejring den 24/6 – hvem gør hvad v/ALLE  

Se program her: https://www.randerstennisklub.dk/events/foedselsdags-fejring/  
Kåring Årets Ildsjæl – forslag  
Forplejning – pølser, brød og diverse (HB) 

Kagemand, fadøl (LE)  

Saft/sodavand, vin (HB) 

Hyggeturnering (JI)  
Leg i hallen med børnene (Tommy Bay)  

Tommy og Alexander står for underholdning af børnene.  
Jørn Iversen står for fødselsdagsturnering og ”showkamp”  

Bestyrelsen drøftede ”Årets Ildsjæl” og fandt både dette og en værdig kandidat til ”runner up” og 

dermed en erkendtlighed for stor indsats netop i år.  

7. Træner- og administrationsområdet – drøftelse v/ALLE  

Opsamling ift. trænere, træningsplan, administration – hvad gør vi? v/ALLE  

Opsamling på registrering af medlemmer og betaling – samt opdatering af træningsplanen 

v/SC og LE  
Opsamling på personalesituation er uden for referat 

8. Padel projektet – orientering og opsamling v/LE  

Status fundraising 

Anlægsprojektet  
Låsesystem  
Byggemøde m/kommune 
Byggesag  

Opdateringer på fonde og donationer kommer løbende, Lars Elkjær har overblikket over status 

på de forskellige bidragsydere. 

Byggesagen er undervejs og der afventes informationer om det. 

https://www.randerstennisklub.dk/events/foedselsdags-fejring/


 

 

 

Lars Elkjær og Hugo har fat i låsesystemet i samarbejde med Memberlink, derudover 

dialog med elektriker, etc.  
9. Elite/talent området – orientering og opsamling v/TC 

Herunder opsamling på seminar, kurser, orlov Johannes, etc.  

Thomas er i kontakt med Adam Blicher i forbindelse med et oplæg om mental træning – har 
været udsat grundet corona. Sigter umiddelbart efter mandag den 16/8-2021 (er booket) 

invitationen sendes ud snarligt.  
Der kigges på muligheden for at få fysioterapeut ned og lave et arrangement, meget gerne for 

juniorer og seniorer samme dag – dialog med FysioDanmark om dette.  
Skumtennis stævne er i støbeskeen  

10. Seniorudvalget – orientering og opsamling v/SR 
Seniorcamp til august  
Martin Leerhøy er træner, Niels Rokkjær bliver spurgt også.  

Mad og praktisk specificeres løbende senere 
Klubfest 
Seniorcamp og klubefest slåes sammen i weekenden 20. og 21. august. Man behøver ikke deltage 
på campen for at komme til festen.  

Festen er fokuseret på seniormedlemmer for at højne det sociale samvær. Ser på muligheder for 

at klubben eller klubbens sponsorer måske kan støtte op omkring festen 
Sussi arbejder videre med planlægning og det praktiske omkring festen  
Promovering af festen aftales nærmere 

Der kigges på hvordan det skal fungere med salg af alkohol.  

Det planlægges at invitere de frivillige eksempelvis banesjakket, for at sige ”tak for hjælpen”.  
Klubben bevilger kr. 5.000 som maksimalt tilskud til arrangementet. Dog bliver der uanset en 
brugerbetaling for deltagere, da de kr. 5.000 går til vores frivillige, etc.  

11. Bookingsystem, opkrævninger, låsesystem, lysstyring, etc. – drøftelse og plan for det 

videre arbejde v/ALLE   

Udviklingsdag bookes med leverandør i Randers? Ny administrator ift. systemet? Ideer v/LE  
Alt skal køres indover Memberlink så det kan køre automatisk 

Forslås at dem der står for de forskellige aspekter kommer én dag og får besvaret spørgsmål 
omkring det, for at få det sat i system og sætte det i gang 

Jesper Lindskov har meddelt at han står til rådighed i forhold til systemerne – overvejelser går på 

om der skal knyttes en ekstra mand på, for at vi har flere aktiveret ift. dette.  

12. Medlemsservice – ny automat – drøftelse v/ALLE  

Mikkel Krag har lead på at sondere markedet for at finde en ny automat 

Undersøger desuden muligheder til sortiment og betalingsopsætning 

13. Markedsføring og kommunikation v/SC 
Nyhedsbreve?  
Indslag på Facebook?  

Folk kan potentielt sende indlæg til Facebook til Signe 

14. Eventuelt og kommende møder (se forslag og datoer nedenfor)  
Signe har klargjort de forskellige elementer af senior tenniscamp, i forbindelse med forplejning 
Signe sender opslaget om tenniscamp til Camilla fra JTU i forhold til eksponering 

 

 

 

 



 

 

 

Datoer til kalender: 

24/6 RTK Fødselsdag  
28-30/6 Sommerskole junior 
2-3/7 Sommercamp senior  

17/8 +35 Sensommer arrangement (JI)  
20-21/8 Seniorcamp  

21/8 Klubfest  
19/9 Indvielse Padel baner – forslag  

Snarest Udviklingsdag – booking, etc. – LE aftaler og vender retur  
 

 
Mødekalender – bestyrelse:  
9/8 Bestyrelsesmøde 

13/9  Bestyrelsesmøde  
4/10 Bestyrelsesmøde  
15/11 Bestyrelsesmøde og julefrokost 

 


