
 

 

 

Møde:  Bestyrelsesmøde 

Dato: Tirsdag den 11/1 kl. 19-21 

Hvor:  Virtuelt – via Teams  

Deltagere: Lars Elkjær (LE), Hugo Bech (HB), Ullits (CEUC), Signe L. 

Christiansen (SC), Sussie Rasmussen (SR), 

Thomas Clausen (TC)  

Afbud: Mikkel Krag (MK) 

 

Dagsorden og referat 
 

1. Valg af referent – LE valgt i mangel af bedre 😊  
2. Opsamling på seneste møde v/ALLE – 5 min 

Seneste møde afholdt den 14/12 2021 – se referat her.  

Ingen bemærkninger. 
3. Økonomi – kort status v/CEUC og LE  

Regnskab 2021 – flot resultat på kr. 142.000 i overskud. Således en positiv egenkapital på 
omkring kr. 700.000. Dermed reelt omkring kr. 300.000, når vi har lavet indhug i egenkapitalen.  

Budget 2022 v/LE  
Der er lavet budgetforslag som hænger sammen, dog med en relativ stor besparelse på 

trænerområdet. Der er også på indtægtssiden brugt et forsigtighedsprincip i forhold til 
budgetlægningen.  

4. Orientering om hovedområder i RTK regi: 

Padel projekt – opfølgning og status v/HB og LE  
HB gav status på området. LE supplerede med information om medlemstal, partnere, etc. 

Projektet har været forsinket, men nu ser det ud til at vi snart når i mål med etablering af baner 
og udenoms areal, dertil skur i løbet af primo februar måned.   

Trænersituationen – opsamling og orientering v/LE  

TC orienterede om Talent-/Eliteområdet.  

LE orienterede om den overordnede trænersituation, herunder også træneres ansættelse, muligt 
flex job til ny ansat, ny træner fra udendørs 2022, etc. Alle detaljer godkendt af en enig bestyrelse.  
SR gav udtryk for et ønske om at hele bestyrelsen får hilst på de nye trænere. LE opfordrer dem til 

at komme til klubbens generalforsamling. Ellers sætter vi det op således at vi møder dem på 
kommende møde i givet fald.  
Organisation – hvad gør vi? Ungdomsudvalg, padeludvalg, etc. v/ALLE  
LE redegjorde for dialog med potentielle emner til udvalget. Ikke opløftende, så vi overvejer at 

sende en mail direkte ud til alle forældre til ”breddebørnene”. LE sender en mail til alle, da vi ikke 

har noget ”at miste” i denne sammenhæng. Derudover forventer vi at der på seminar den 24/1 
også vil blive drøftet muligheder for at angribe flere frivillige. Endeligt vil det nye træner set-up 

forhåbentlig også være en løftestang ift. endnu bedre samspil mellem juniortrænere og 
interesserede forældre.  

https://www.randerstennisklub.dk/wp-content/uploads/2022/01/Bestyrelsesmoede-14.12.2021-referat.pdf


 

 

 

5. Generalforsamling og årsafslutning 

Beretninger v/ALLE 
Indkaldelse GF v/LE  
Regnskabsmøde v/CEUC og LE  

Forslag til nye vedtægter ift. navneskift? v/LE  
Medlemstal v/LE (oprydning i medlemskartotek)  

LE og CEUC orienterede om dette. LE har d.d. indberettet medlemstal og ”renset” databasen for 
en del inaktive medlemmer samt medlemmer, der ikke har været medlem siden sidste indendørs 

sæson. Endeligt er alle administrative numre, trænernumre samt sponsorer frasorteret. En del 
medlemmer er overgået til at være partnere. Derfor lander vi på et noget lavere medlemstal nu 

end tidligere ift. indberetning – men med de kommende nye padelmedlemmer og alle sponsor 
numrene, så har vi pr. 1/1 flere aktive numre end tidligere.  

6. Kort orientering/status på diverse: 

Frivillighedsskema – ej udsendt v/LE  
RTK Frivilligheds spørgeskema – orientering v/LE  
Se mere her: https://www.bevaegdigforlivet.dk/tennis/for-klubber/frivillig-for-forening/om-
frivillig-for-forening  

Afventer udsendelse indtil vi har afholdt seminar den 24/1.  

Årsplan for udendørs 2022 – se medsendte forslag   
Forslag er medsendt. En del ting er allerede ved at være på plads, men der mangler lidt 
arrangementer for junior bredde, senior motion samt superseniorer. Vi forventer at have en 

færdig sæsonplan for udendørs senest pr. den 1/3.  

7. Eventuelt og kommende møder (se forslag og datoer nedenfor)  
LE er i dialog med konsulent ift. dagsorden til seminar den 24/1.  
LE nævnte at en af mødedatoerne er justeret (se liste nedenfor).  

Ellers intet at bemærke. Tak for god ro og orden.  

 

 

 

 

 

Datoer til kalender: 
Løbende Diverse stævner og holdkampe  

Mar/apr Indvielse af padelbanerne  

Medio apr. Åbning af udendørs baner   
30/4 Standerhejsning og Tennis- og Padelsportens Dag  
24/6 RTK fødselsdagsfejring  

27-29/6 RTK Sommercamp juniorer (primært tennis)  
 

 
Mødekalender – bestyrelse:  

2022:  

11/1 Bestyrelsesmøde 
 

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


 

 

 

24/1 Bestyrelsesseminar (og kort bestyrelsesmøde)  

22/2  Bestyrelsesmøde og Generalforsamling  
5/4 Bestyrelsesmøde  
3/5 Bestyrelsesmøde  

14/6 Bestyrelsesmøde  
23/8 Bestyrelsesmøde 

4/10  Bestyrelsesmøde  
29/11 Bestyrelsesmøde kombineret med julefrokost  

 


