
 

 

 

Møde:  Bestyrelsesmøde 

Dato: Mandag den 20/6 kl. 20-21.30   

Hvor:  Afholdes virtuelt  

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

(CEUC)  

Afbud: Thomas Clausen (TC), Sussie Rasmussen (SR), Signe Christiansen (SC) 

 

Dagsorden 

 
1. Valg af referent  

LE valgt som referent.  
2. Økonomi – kort status v/CEUC 

CEUC kører ufortrødent som sædvanligt.  

Umiddelbart ser det ud til at Padelprojekt lander med et mindre indhug i egenkapital, da der er 
kommet endnu flere sponsorer til, så den samlede økonomi ser endnu bedre ud.  
Stigning på vinpriser – LE informerer om dette til ”bridgeafdelingen”.  

3. Træner situation  

Ansættelse af træner i ”fuldtidsstilling” – motivation og argumenter v/LE  
Fuldt mandat fra bestyrelsen til at arbejde videre med en ansættelse i det omfang som blev 
skitseret på mødet (estimat 28-30 timer, dog med en del timer som ”fleks” tid, der kan placeres 

efter behov til events, klubservice, etc.)  
Dialog med øvrig trænerstab v/LE  

LE har dialog med øvrige trænere, herunder Niels Rokkjær ift. tilbagevenden til trænerfunktionen 
efter sommerferien. En ”pensionsmodel” drøftes med Niels.  

4. Klubbens fødselsdag – hvem gør hvad? v/ALLE  
Indkøb, kagemand, ”tale”, ”gave” til vinder af Årets Ildsjæl  

HB og LE afstemmer indkøb. 

HB henter kagemand ved Helsted Bageren 

LE sørger for gave til ”Årets Ildsjæl”, ditto dialog med Danske Bank ift. uddeling af denne pris.  
Danske Bank har ligeledes en gave med til ”Årets Ildsjæl”.  

5. Årets Ildsjæl 2022 - forslag og motivation v/ALLE 

Emner blev drøftet og egnet kandidat er fundet. LE forsøger at sikre at vinder er tilstede onsdag.   
6. Kort orientering om padel projekt 

Færdiggørelse af projekt, etc. v/HB og LE  
HB og LE har afholdt ”næsten afleveringsmøde”. Der mangler fortsat en del ift. lamper, nyt 

underlag på Føtex banen, samt udbedring af flere småting på matriklen. HB har snor i dette og 

sørger for at det bliver fulgt til dørs.  
7. Bestyrelsen – ny m/k i stedet for Signe? Emner v/ALLE  

Emner blev drøftet og LE tager dialog med nogle af dem, der er i kikkerten.  

8. Eventuelt og kommende møder 

LE flytter kommende møde til den 24/8 i stedet for 23/8.  



 

 

 

Derudover bliver der sikkert brug for ”tjek-in” via Teams inden da for dem i bestyrelsen, 

der nu har mulighed for dette. LE indkalder blot – uanset dato vil der måske være nogle, 
der er udfordret på denne del. 

 

 

Datoer til kalender: 

22/6 RTK fødselsdagsfejring (evt. 22/6)  

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

 
Mødekalender – bestyrelse:  
2022:  

24/8 Bestyrelsesmøde 
4/10  Bestyrelsesmøde  
29/11 Bestyrelsesmøde kombineret med julefrokost  

 

 


