
 

 

 

Møde:  Bestyrelsesmøde 

Dato: Tirsdag den 17/5 kl. 17.30-19.00  

Hvor:  Afholdes i tennisklubben   

Deltagere: Lars Elkjær (LE), Hugo Bech (HB), Thomas Clausen (TC), Ullits 

(CEUC), Sussie Rasmussen (SR), Signe Christiansen (SC)  

Afbud: Mikkel Krag (MK) 

 

Dagsorden 

 
1. Valg af referent  

LE valgt som referent.  
2. Økonomi – kort status  

Herunder status på medlemstal v/LE  

P.t. er der ca. 225 tennismedlemmer og ca. 400 padelmedlemmer.  
Specifik status på økonomi padelprojekt v/LE  
LE redegjorde for økonomi i forbindelse med padelprojektet. Det ser ud til at der er 

overfinansiering. Overskud bruges til afvikling af rentefrit lån ved DIF/DGI.  

3. Status på relevante projekter og arrangementer: 
Standerhejsning og Tennissportens Dag v/TC og SR  
Begrænset fremmøde til standerhejsning. Derefter mødte nogle familier op til Tennissportens 

Dag og de har efterfølgende deltaget på træningen. Til trods for reklame via Facebook, så var det 
uanset begrænset fremmøde. Men positivt at de har deltaget i træning efterfølgende.   

Indvielse af padel baner v/LE 
LE orienterede om flot fremmøde trods at det var en stor konfirmationsdag, så en del var 

forhindret. Omkring 150 mennesker da der var flest.  
Padel arrangementer v/LE  

LE fortalte om Americanoer, åbningsarrangementer, træning, etc. Kan man overveje at skrue 

træningen sammen på en anden måde, dermed på samme vis som tennis.  

Hvis padel skal være en sportsgren, hvor man skal kunne dygtiggøre sig, så er det nok vigtigt at vi 
har et træningsset-up. Det blev drøftet om det er muligt at lave træningshold i padel, der kører på 
samme måde som i tennis henover hele sæsonen. Ideen er god, men vi er også udfordret på at 

låse for mange timer til faste træningshold henover en hel sæson. Men set-up overvejes.  
Vi er vært for slutspil i holdturneringen tirsdag den 14/6.  

Spil og Spis arrangementer og andet – seniorudvalg v/SR 
SR redegjorde for status i udvalget, der umiddelbart er lidt decimeret. Lige nu er der ingen 

arrangementer, så det er torsdags hyggeturneringer v/Jørn Iversen og Søndags Drop-In v/Tommy 

samt seniorarrangementer m/spisning V/Superseniorer.    
Klubbens fødselsdag kombineres med Spil og Spis v/SR og LE  
Det er forventningen af vi laver afslutning for ungdomsafdelingen, Fødselsdag og Spil&Spis 

onsdag den 22/6, hvor vi også kårer Årets Ildsjæl.  



 

 

 

Følgende deltager fra bestyrelsen: LE, HB, TC, Thomas Patula  

 
4. Træner- og klubservice området:  

Orientering om aftaler med diverse:  

Flere elementer i nedenstående punkter behandles udenfor referat.  
Thomas Patula – udvidet ansættelse. LE redegjorde for intentionen omkring en udvidet 

ansættelse, hvilket der er fuld opbakning til.  
Jes Hansen – klubservice (klubhus, anlæg, hal) – der skal laves en mere præcis arbejdsbeskrivelse 

for dette (LE laver dette), så der er sikkerhed for eksekvering.  
Martin Leerhøy – baner – Martin har tovholder funktion på banedelen i dialog med Hugo. Det er 

primært ”reparationer” som Martin tager sig af.   
Status Niels Rokkjær – LE og HB gav en kort status på Niels ift. sygemelding og ansættelse efter 
pensionsalder indtræder. LE arbejder videre med dette og har fin dialog med Niels. Sygemelding 

forlænges indtil efter sommerferien som udgangspunkt, dog med mulig delvis genoptagelse af 
visse funktioner. LE melder ud til træningshold og har dialog med Thomas Patula om diverse 
træningshold.  
Status træningsplan – LE gav kort status. Der skulle gerne komme ny indmeldelser på både 

junior- og seniorhold i de kommende uger.  

Status træning padel – se ovenstående punkt.  
En drøftelse om frivillighed generelt.  

5. Padel projekt – status ved HB og LE  

LE redegjorde for ”pitch” i forbindelse med anlægsmidler 

Der har været konference og Kultur- og Fritidsafdelingen indstiller til byrådet at der bevilges kr. 
700.000 som en andel af en mulig overdækning. Det kan dog være at det giver mere mening at gå 
i en anden retning (kunne være indendørs baner som alternativ). Dette drøftes yderligere, når LE 

har haft dialog med Arena Randers.  

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

Salg af baner – tennis ude og inde – sponsorater  
LE orienterede om mulighederne – opbakning til dette, hvis der er tid til at arbejde med dette. 

Banesponsorater i en anden skala end på padelbanerne – men med vindbanner på banerne og 
navn døbt i booking systemet.  

LE opfordrede til at næste møde bliver et fysisk møde, hvor der er god tid til drøftelse af diverse 

vitale områder, herunder trænere, klubservice samt padelprojektet.  

Næste møde afholdes den 20/6 kl. 18-20.30 – som udgangspunkt i klublokalet, men muligvis 

henlagt til mødelokale i Arena Randers af hensyn til drøftelserne.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Datoer til kalender: 

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

 

Mødekalender – bestyrelse:  
2022:  

20/6 Bestyrelsesmøde  
23/8 Bestyrelsesmøde 
4/10  Bestyrelsesmøde  

29/11 Bestyrelsesmøde kombineret med julefrokost  

 

 


