
 

 

 

Møde:  Bestyrelsesmøde 

Dato: Mandag den 4/4 kl. 17.30-19.00  

Hvor:  Afholdes i tennisklubben   

Deltagere: Lars Elkjær (LE), Hugo Bech (HB), Mikkel Krag (MK), Ullits 

(CEUC), Thomas Clausen (TC)  

Afbud: Sussie Rasmussen (SR), Signe L. Christiansen (SC) 

 

Dagsorden og referat 

 
1. Valg af referent - Thomas blev valgt. Til stede, Mikkel, Ullits, Hugo, Thomas, Lars.  Afbud: Sussie 

og Signe.    
2. Opsamling på seneste møde v/ALLE – 5 min. Der er gang i skift af logo og navn.  Alt er aftalt med 

William Skilte.  

Seneste møde afholdt den 11/1 2022 – se referat her.  
3. Økonomi – kort status v/CEU. Samtale om en oversigt på indbetaling Padel og Tennis, således at 

vi internt kan dokumentere hvorfra indbetalinger kommer. LE ser Memberlink løsning som 

overblik og det kan bruges til at CEUC og LE kan samle op et par gange årligt.  

4. Orientering om hovedområder i RTK regi: 
Padel projekt – opfølgning og status v/HB og LE. Der er dialog med leverandør, der mangler sidste 
færdiggørelse af banerne herunder fejl på banerne.  Leverandør kommer i morgen den 5/4-22. 

Der er tilbageholdt midler fra klubbens side indtil færdiggørelse.  
Trænersituationen – opsamling og orientering v/LE.  Thomas Patula er kommet i gang, også med 

planlægning af træningsplan. Victoria er forlænget som træner.  
Randers Talent og Elite – trivsels workshop – opsamling – Fokus på trivsel og sociale 

arrangementer-   v/TC  
Udendørs anlæg – vandingsanlæg, klargøring baner, etc. v/HB. Randers Kommune har lovet nyt 

vandingsanlæg. De kommer ugen efter påske. HB koordinerer med klargøring af baner, og HB 

koordinerer med LE.  Stor prioritet på denne opgave, da det er vigtigt for åbning af banerne.   

Medarbejdere – pedelfunktion, banemand – ideer/forslag v/ALLE – Niels Rokkjær laver en liste 
over opgaver, dette kan evt. forankres som ”Senior service opgave”.      

5. Kommende aktiviteter – årsplan for udendørs 2022  -  

Standerhejsning - forslag den 30/4 kl. 9.30, Alle 
Tennissportens Dag – 30/4 kl. 10-13 – Thomas og Thomas (Kirstine) 

Padel åbnings weekend den 7/5 og 8/5 – Mikkel, LE, Hugo.-?   
Øvrige aktiviteter – se udsendte oversigt  

Fødselsdag kombineres med ”Spil og Spis” den 22/6 – Alle opfordres til at deltage fra kl. 17.30. TC 

kan godt.  
6. Eventuelt og kommende møder (se forslag og datoer nedenfor)  

 

 

https://www.randerstennisklub.dk/wp-content/uploads/2022/01/Bestyrelsesmoede-11.01.2022-referat.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datoer til kalender: 
Løbende Diverse stævner og holdkampe  
Medio apr. Åbning af udendørs baner   
30/4 Standerhejsning og Tennis- og Padelsportens Dag  

7-8/5 Åbnings weekend padelbanerne  

24/6 RTK fødselsdagsfejring (evt. 22/6)  
27-29/6 RTK Sommercamp juniorer (primært tennis)  
 

 

Mødekalender – bestyrelse:  
2022:  

3/5 Bestyrelsesmøde  
16/6 Bestyrelsesmøde  

23/8 Bestyrelsesmøde 

4/10  Bestyrelsesmøde  
29/11 Bestyrelsesmøde kombineret med julefrokost  

 

 


