
 

 

 

Møde:  Bestyrelsesmøde 

Dato: Mandag den 18/10 kl. 19-21 

Hvor:  Klublokalet  

Deltagere: Lars Elkjær (LE), Mikkel Krag (MK), Ullits (CEUC), Signe L. 

Christiansen (SC), Sussie Rasmussen (SR) 

Afbud: Thomas Clausen (TC), Hugo Bech (HB) 

Forplejning: Der vil være kage/kaffe, etc.  

 

Dagsorden og referat 
 

1. Valg af referent   

a. Signe er valgt som referent  

2. Opsamling på seneste møde v/ALLE – 5 min 

Seneste møde afholdt den 9/8 2021 – se referat her.  
a. Såfremt der fremsendes materiale i form af billeder fra arrangementer mv., vil Signe 

gerne sørge for at slå det op. Det afhænger dog af tilsendt materiale.  

b. Såfremt der skal bruges billeder fra nettet, foreslås Unsplash, for ikke at risikere 

copyright 
3. Økonomi – kort status v/CEUC 

a. Gennemgang af budgettet  
i. Økonomien ser ud til at balancere, bedre end budgetteret → opfølgning på næste 

møde, i kraft af at vi kommer tættere på årsregnskab 
4. Orientering om hovedområder i RTK regi: 

Padel projekt – opfølgning (forsikring baner?)  

a. LE har uddelegeret arbejde til HB – arbejdet skrider planmæssigt fremad. Forhåbningen 

er stadig primo november 

b. Opmærksomhed vedrørende opgradering af forsikring til baner (4 baner i stedet for 1)  

Driftsomkostninger (Skift af underlag, sand etc.)  

Trænersituationen – opsamling og orientering  

a. Opdatering på den nye trænerkonstellation v. LE 

Indendørs program – opsamling og orientering  
a. Opdatering på indendørs program v. LE 

5. Punkter til drøftelse og beslutning: 

Automat/køleskab – status v/MK og LE  

a. Tilbud om køleskab fra STATE til opsætning i klubben 
i. Drøftelse om sikring af betaling  

ii. Fortsat samarbejde med Thor Bryggeriet  
b. Automat vil koste 20.000 pr. år inkl. Serviceaftale → der er risiko for større tab end med 

køleskab 

c. Automat + kasser og flasker udgår  

Navneændring – drøftelse v/LE 

https://www.randerstennisklub.dk/wp-content/uploads/2021/08/Bestyrelsesmoede-09.08.2021-referat.pdf


 

 

 

d. Bestyrelsen indstiller til navneændring på generalforsamling i form af ”Randes 

Tennis- og Padelklub” 
Indvielse af Padelbaner – forslag og ideer v/ALLE  

e. Der er ikke sat dato – MK og LE kigger nærmere på datoer i foråret 

Seminar i Randers Talent og Elite regi – ”trivsel i klubben” – fokus på fastholdelse af medlemmer, etc. LE 

orienterer om dialog med ny konsulent i RTE regi.  

f. Orientering ved LE. Der kigges på datoer efter næste generalforsamling – Umiddelbart 
prioriteres etableringen af Padelbanerne højest lige i øjeblikket. Som udgangspunkt 
ventes der til foråret  

RTK Frivilligheds spørgeskema – orientering v/LE  

Se mere her: https://www.bevaegdigforlivet.dk/tennis/for-klubber/frivillig-for-forening/om-frivillig-for-

forening  

Den Store Medlemsundersøgelse – se mere her:  

https://www.bevaegdigforlivet.dk/tennis/for-klubber/den-store-medlemsundersoegelse/om-den-store-

medlemsundersoegelse  

Skal vi gøre dette? Drøftelse v/ALLE  

g. Forslag om at vente med udsendelse af frivillighedsskema til foråret. Bestyrelsen kigger 

nærmere på dette når foråret kommer tættere på 
h. Medlemsundersøgelsen sendes ud inden for en overskuelig fremtid 

 
6. Kommende arrangementer:  

Minitennisstævner vinter v/TC 
Andre arrangementer kommende indendørs sæson v/ALLE  

”Sæsonplan” for indendørs 2021-22 skal laves – alle stævner, etc. skal medtages v/ALLE  
Årsplan padeludvalg – stævner, events, Drop-In, træning samt sponsorarrangementer  

Sponsorarrangementer – vinsmagning, etc. v/LE  
a. Opdatering ved LE vedrørende mulige arrangementer 

i. Snak vedrørende mulige camps eller andre arrangementer, der potentielt kan 
søsættes  

ii. Sponsorarrangementer kigges på af LE og MK – også med Padel 

1. Sponsorarrangementer ligger umiddelbart først i 2022 

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

Datoer til kalender: 
29/10 ”Mens vi venter” – padelarrangement 

10/12 Senior Julearrangement  
15/12 Juleafslutning juniorer indendørs træning 
19/12 Jule Minitennis Cup – Arena Randers  

Løbende Diverse stævner og holdkampe  
? Indvielse Padel baner – forslag til datoer? 

 

 

Mødekalender – bestyrelse:  

https://www.bevaegdigforlivet.dk/tennis/for-klubber/frivillig-for-forening/om-frivillig-for-forening
https://www.bevaegdigforlivet.dk/tennis/for-klubber/frivillig-for-forening/om-frivillig-for-forening
https://www.bevaegdigforlivet.dk/tennis/for-klubber/den-store-medlemsundersoegelse/om-den-store-medlemsundersoegelse
https://www.bevaegdigforlivet.dk/tennis/for-klubber/den-store-medlemsundersoegelse/om-den-store-medlemsundersoegelse


 

 

 

18/10 Bestyrelsesmøde  

15/11 Bestyrelsesmøde og julefrokost 
2022:  
10/1 Bestyrelsesmøde  

21/2  Bestyrelsesmøde og Generalforsamling  
30/4 Tennissportens Dag  

 

 


