
 
Frivillighedsstrategi – Randers Tennisklub  

 

Målsætning:  

Randers Tennisklub skal være en attraktiv klub at være frivillig i. Der skal være et godt miljø for de 

frivillige – i såvel bestyrelse, udvalg som frivillige til forefaldende opgaver – og der skal være et godt 

samspil imellem klubbens frivillige og ansatte, samt naturligvis imellem frivillige og medlemmer.   

 

Inddragelse af frivillige:  

Udover bestyrelse, så er der frivillige ift. udvalgsarbejde, baneklargøring, turneringsområdet samt andre 

ad hoc områder. Det er en vital præmis at de frivillige kender sit mandat – men også får lov til at folde 

ideer ud, så engagement så vidt muligt bliver katalysator for såvel handlinger som gode ideer/udvikling.  

 

Frivillighedsansvarlig:  

Ideelt set udpeges en frivillighedsansvarlig i klubben. Den frivillighedsansvarlige behøver ikke sidde i 

bestyrelsen, men skal uanset deltage på minimum 2 årlige møder (hvor frivillighed er på som 

selvstændigt punkt på dagsordenen).  

 

Opgaver ift. frivillighed:  

Sikre gennemsigtighed ift. mandat til udvalg og frivillige i klubben.  

Varetage årlig frivillighedsfest/-samling, hvor der er mulighed for at sige ”tak” – men også mulighed for at 

drøfte udvikling af klubben (overvejelse – kan afholdes i forbindelse med et medlemsmøde) 

 

Medlemsmøde:  

1-2 gange årligt ønsker klubben at afholde et medlemsmøde. Dette naturligvis for at inddrage 

medlemmerne, men i ligeså høj grad for at få en god dialog imellem medlemmer og klubledelse/frivillige 

samt trænerstab.  

 

Frivillighed på den politiske dagsorden: 

2 gange årligt er ”frivillighed” på som selvstændigt punkt på dagsordenen for bestyrelsen. Således 

bruges dette til et ”tjek-in” på området frivillighed, sondering ift. manglende eller nye frivillige, etc.  

Derudover sikres yderligere handlinger ift. frivillige via drøftelser på bestyrelsesmøderne.  

 

 

 



 
 

Krav og forventninger til frivillige:  

Det forventes at bestyrelse og øvrige nøglepersoner foregår med godt eksempel ift. klubbens værdier, 

klubliv, etc.  

For alle frivillige der arbejder kontinuerligt med juniorområdet, vil der ligeledes blive indhentet 

Børneattest.  

Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer skal være indstillet på at visse drøftelser kan være omfattet af 

fortrolighed – og dermed tavshedspligt.  

 

Anerkendelse af frivillige: 

Randers Tennisklub skal være kendt for at anerkende de frivillige og deres indsats – samt at det skal være 

sjovt at være frivillig i Randers Tennisklub. Mindst 1 gang årligt afholdes der træf/fest/samling for de 

frivillige, hvor det er muligt at sige ”tak” for indsatsen, men også som en anledning til at samles om 

tennis, padel og hygge.  

Alle frivillige inviteres også med til den årlige vinsmagning, hvor sponsorer/partnere ligeledes er inviteret 

med.   

 


