
 

 

 

Møde:  Bestyrelsesmøde  

Dato: Mandag den 9/8 kl. 19-21 

Hvor:  Arena Randers 

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

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

Gæst: Ingen  

Afbud: Signe L. Christiansen (SC) 

Forplejning: Der er bestilt mad og drikke til mødet.   

 
Dagsorden og referat 

 
1. Valg af referent  - TC blev valgt 
2. Opsamling på seneste møde v/ALLE – 5 min 

Se referat fra seneste møde her – afholdt den 14. juni  -  
Markedsføringsplan ved SC mangler, vi genbesøger markedsføringsplanen næste møde.  

3. Økonomi – kort status v/CEUC  - Vi følger budgettet. 
Arena Randers – regninger primo 2021 v/LE – Der er truffet en afgørelse, som gør at der er 4 mdrs. 

mindre halleje i det indeværende år, hvilket selvsagt påvirker økonomien positivt.  

Refusion etc. ansatte v/CEUC  - Der er styr på dette.  

Padel projektet – status på fundraising og samlet økonomi -  v/LE – LE redegør for, at vi på 
indtægtssiden er tæt på 2 mill. Stiger sponsorater evt. yderligere kan trækket på egenkapitalen 

evt. blive mindre.   Med andre ord er vi i mål 😊   
4. Padel projekt:  

Orientering om forløb, plan, etc. v/HB  - Der startes op i det små i denne uge. I 1. omgang fjernes 

gruset og herefter cementeres. Banerne skulle gerne være helt færdige senest den 1. oktober. 
Priserne skulle være låst fast, og der forventes ikke prisstigninger, selvom stålpriser mv. er steget. 

Der kommer kode på banerne og automatisk lys.  
5. Trænerstab og træningsplaner v/ALLE 

Kort status om trænerstab, etc. v/LE - Vi kiggede på fordeling af træningstimer, og der informeres 
om kommende sæson og plan for træning. 
Trænermøde den 6/8 – struktur for trænermøder. Fremtidigt planlægges månedlige 

træningsmøder. Næste gang 30/8 (ML er tovholder for trænermøderne)  

Indendørs planen skal drøftes på kommende møde.   
6. Medlemskartotek, dørlåse, lysstyring: 

Orientering om proces og arbejdsopgaver. Se punkt 4. Der er udfordringer med memberlink, 
Knud er stadigvæk på faste timer. Der arbejdes stadig målrettet på automatisering i forhold til 

opkrævning af kontingent, men det er en større proces, da der skal en del data ind i systemet 

v/LE  

7. Arrangementer – overordnet drøftelse 
Bedre struktur og planlægning, så vi er sikre på arbejds- og ansvarsfordeling. Det drøftes 

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


 

 

 

hvorledes vi kan få en bedre planlægning på arrangementer.  Klar kommunikation og 

fordeling af arbejdsopgaver er nøgleordene. v/MK  
8. Kommende arrangementer:  

Supersenior arrangement den 17/8 v/CEUC 

Spil og Spis - den 30/8 - /SR og HB. HB lover at være der, lave pølser og brød sammen med Martin. 
Kim, Martin og Tommy sættes på. SR aftaler nærmere med dem.  

Seniorcamp og afslutningsfest den 17-18/9 v/SR Martin og Niels er på ift. træning. SR tovholder.  
Indvielse af padel baner den 1/10 ? v/MK, LE og HB  

Afslutning for UU og familier den 22/9, herunder kåring af Årets Kammerat og Årets Spiller v/LE 
SR og TC er klar.  

Minitennisstævner vinter v/TC – Tommy og Martin/Kim vil gerne. Julestævne planlægges til uge 
49 + 50. LE indhenter tider fra Arena Randers og TC koordinerer derefter.   
Andre arrangementer kommende indendørs sæson v/ALLE  

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

10. Eventuelt og kommende møder (se forslag og datoer nedenfor)  

 

 
 
 

 

Datoer til kalender: 
17/8 +35 Sensommer arrangement (JI)  
17-18/9 Seniorcamp  

18/9 Klubfest 

22/9 Afslutning UU+familier udendørs   

? Indvielse Padel baner – forslag til datoer? 
 

 
Mødekalender – bestyrelse:  

13/9  Bestyrelsesmøde  

4/10 Bestyrelsesmøde  

15/11 Bestyrelsesmøde og julefrokost 

2022:  

10/1 Bestyrelsesmøde  

21/2  Bestyrelsesmøde og Generalforsamling  

 


