
 

 

 

Møde:  Bestyrelsesmøde 

Dato: Tirsdag den 14/12 kl. 19-21 

Hvor:  Virtuelt – via Skype/Teams  

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

Christiansen (SC), Sussie Rasmussen (SR), 

Thomas Clausen (TC)  

Afbud: Hugo Bech (HB)  

Dagsorden og referat 
 

1. Valg af referent – LE  
 

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

Seneste møde afholdt den 18/10 2021 – se referat her.  
Ingen kommentarer  

 

3. Økonomi – kort status v/CEUC 

Regnskab 2021 – ser ok for året, således kr. 100.000 i overskud som det ser ud nu.  
Budget 2022 v/LE – udkast er ved at blive lavet og bliver rundsendt til bestyrelsen.  

 

4. Orientering om hovedområder i RTK regi: 

Padel projekt – opfølgning og status v/HB og LE  
LE har fremsendt oversigt over økonomien for projektet. En overvældende modtagelse fra 

medlemmer, partnere, etc. Så det ser meget lovende ud. Projektet har haft lidt forsinkelser, men 
HB og LE er på sagen ift. at få processen til at skride hurtigere frem.  

Trænersituationen – opsamling og orientering v/ALLE  
SR – et behov for at der kommer lidt udvikling på SKUM-konceptet og der er mulighed for en 
progression for udvalgte spillere. Alternativt at der reguleres lidt ift. måden, hvor der trænes. Kim 

giver sparring til Victoria ift. vores juniortræning.  

Vi er samlet set udfordret på sigt, når Victoria holder som træner. Så vi skal kigge efter alternative 

muligheder til vores junior begyndertræning, SKUM-hold, etc.  
LE tager en opsamlingsrunde med trænerstaben ultimo december ift. aktuel status, regulering af 
træningsplan, etc.  

Randers Talent og Elite – status v/TC og LE - se diverse dokumenter her.  

TC orienterede om status på dette område. Der er afholdt evalueringsmøder for 2021 og der er 

lavet handlingsplan for 2022 og færdig evalueringsplan for 2021. Så vi regner med at der er støtte 
på nogenlunde samme niveau i 2022.  
TC er i dialog med Sebastian Søberg ift. individuelle samtaler med spillere/forældre og der 

arbejdes på en træningssamling med spillere fra andre klubber, etc.  
Der er holdt samlinger ift. Randers Talent Elite og der arbejdes ligeledes på trænerudvikling i 

samarbejde med konsulent fra Randers Kommune / Talent og Elite.  
Umiddelbart stor tilfredshed med det nye set-up med Sebastian og Niels.  
 

https://www.randerstennisklub.dk/wp-content/uploads/2021/10/Bestyrelsesmoede-18.10.2021-referat.pdf
https://www.randerstennisklub.dk/om-klubben/maalsaetning-og-vaerdier/


 

 

 

 

 
 
 

Organisation – hvad gør vi? Ungdomsudvalg, padeludvalg, etc. v/ALLE  
LE – orienterede om etablering af padeludvalg. HB, MK, LE og en 2-3 stykker mere er klar for at 

være med i dette udvalg. LE indkalder til et møde i januar, hvor en kommende årsplan laves.  
SR – har forgæves forsøgt at etablere et udvalg. Men vi må overveje om vi kan finde hjælpere på 

anden vis, eller om vi kan bruge Frivillighedsværktøj til at finde nye hjælpere. SR og TC scanner 
lige forældregruppen ift. mulige potentielle hjælpere.  
 

5. Generalforsamling og årsafslutning 

Regnskab v/CEUC og LE  

CEUC og LE laver regnskab færdigt og rundsender.  
Beretninger v/ALLE 
SR og TC sender supplerende input. LE laver den overordnede beretning.  
Indkaldelse GF v/LE  

LE har lavet forslag til indkaldelse og forslag til nye vedtægter. LE sender rundt.  

SC vil gerne træde ud af bestyrelsen og stiller sit mandat til rådighed.  
Budget 2022 v/CEUC og LE  
LE og CEUC laver udkast og sender rundt.  

Regnskabsmøde v/CEUC og LE  

Der afholdes regnskabsmøde medio januar med klubbens revisorer.  

Forslag til nye vedtægter ift. navneskift? v/LE  
LE har lavet forslag til vedtægter og sender rundt.  

LE har fået tilsagn fra såvel dirigent og revisorer ift. generalforsamlingen.  

 

6. Kort orientering/status på diverse: 
Arrangementer vinter 2021-22 v/ALLE  

TC fortalte om diverse arrangementer og stævner henover vinteren og at der er ansøgningsfrist 
for udendørs turneringer primo 2022. TC og CH er på denne bold.  

LE orienterede om padel for nye medlemmer, sponsorevent i RFC, etc.  

Julegaver og julehilsen – diverse v/LE 
LE er i gang med at lave julehilsen til samarbejdspartnere, sponsorer og ildsjæle.  

Derudover er der lavet vingaver og gavekort til Inter Sport til alle ildsjæle, trænere og bestyrelse.   

Den Store Medlemsundersøgelse – ej udsendt v/LE 
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  

Den Store Medlemsundersøgelse – se mere her:  
https://www.bevaegdigforlivet.dk/tennis/for-klubber/den-store-medlemsundersoegelse/om-
den-store-medlemsundersoegelse  
 

 
 

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


 

 

 

 

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

Intet at bemærke udover en regulering af datoer for kommende møder.  

Derudover laver LE forslag til årsplan for møder for resten af 2022 (se nedenfor)  
 

 

 
Datoer til kalender: 
19/12 Jule Minitennis Cup – Arena Randers  

Løbende Diverse stævner og holdkampe  

Mar/apr Indvielse af padelbanerne  

Medio apr. Åbning af udendørs baner   
30/4 Standerhejsning og Tennissportens Dag  
 
 

Mødekalender – bestyrelse:  
2022:  

11/1 Bestyrelsesmøde 
24/1 Bestyrelsesseminar (og kort bestyrelsesmøde)  
22/2  Bestyrelsesmøde og Generalforsamling  

22/3 Bestyrelsesmøde  
3/5 Bestyrelsesmøde  

14/6 Bestyrelsesmøde  

23/8 Bestyrelsesmøde 

4/10  Bestyrelsesmøde  

29/11 Bestyrelsesmøde kombineret med julefrokost  
 

 


