
 

 

 

Møde:  Bestyrelsesmøde 

Dato: Mandag den 29/8 kl. 19.30-21.00    

Hvor:  Afholdes i klubhuset  

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

Clausen (TC)   

Afbud: Signe Christiansen (SC), Sussie Rasmussen (SR), Ullits (CEUC) 

 

Dagsorden og referat  

 
1. Valg af referent – LE valgt  

 
2. Økonomi – kort status v/LE (via CEUC)  

LE orienterede om situationen på området. Padel projektet ser ud til at lande med en mindre 

”belastning” af egenkapital end først antaget. Afslutning af projekt afventes.  
Der er kommet endnu flere sponsorer/padel partnere ind – derfor en bedre økonomi.  
 

3. Trænersituation – opsamling på trænere, indendørs træningsplan, etc. v/LE  

LE orienterede om ansættelse af Thomas Patula, Niels Rokkjær retur, etc.  
En samlet ansættelse af Thomas, hvor der også er nogle klubservice funktioner som en del af 
ansættelsen. Bestyrelsen ser meget frem til samarbejdet med Thomas, der allerede er startet op 

med flere funktioner.  
 

4. Randers Talent og Elite – kort status v/TC og LE 
Kort status ift. opsamlingsmøde med Johannes Madsen. 

En drøftelse af morgentræning, set-up.  
Træningssamlinger – evt. i samarbejde med JTU. TC undersøger mulighederne.  

Træningskampe mod Aalborg? TC undersøger mulighederne.  

 

5. Sponsorer og netværk – kort status arrangementer v/LE  
Netværks padel 26/8, Vinsmagning 22/9, RFC VIP-fodbold?   
MK og HB deltager i vinsmagningen.  

 

6. Padel projektet – nu er vi snart i mål 😊 – opsamling v/HB og LE  
HB og LE orienterede. Der mangler ganske få ting (faskine, lidt med græs ved indgangen, etc.). 

Endelig aflevering og afregning følger derefter.  
 

7. Medlemstal – herunder drøftelse af venteliste padel v/ALLE  

Aktuelt medlemstal er ca. følgende:  

Tennis – 250 medlemmer (heraf ca. 15 sponsornumre)  

Padel – 400 medlemmer (heraf ca. 100 sponsornumre)  
Der er venteliste på padel, men belastningen er så stor, så der ikke kan tages flere medlemmer 



 

 

 

ind. Dog kan dialog med venteliste medlemmer overvejes ift. crowdfunding (se pkt. 8) 

 
8. Nyt padel projekt? Drøftelse v/ALLE  

Kommunen har givet en forhåndsbevilling til overdækning på kr. 600.000. Dette er dog kun en 

mindre andel af en samlet projektsum (ca. 2 mill.). Derfor er man i bestyrelsen nok mere positiv 
overfor flere baner i stedet for overdækning. Specielt set i lyset af en venteliste med 55 personer, 

uden at vi har gjort noget for at reklamere etc.  
LE indhenter tilbud på flere padelbaner, men bestyrelsen er enige om at 

processen i givet fald bliver dialog med kommunen, samt dernæst en 
drøftelse med medlemmer og i sidste ende en generalforsamlings 

beslutning.  
 

9. Kort orientering – diverse områder:  

Årets Kammerat og Årets Spiller – UU kåring – hvornår? 
Aktivitetsplan indendørs – stævner, holdkampe, camps, etc. v/ALLE  
Der er p.t. ingen arrangementer i kalenderen – LE og Thomas drøfter mulighederne for afslutning 
for juniorer udendørs, men Thomas har udfordringer ift. nuværende job indtil fratrædelse. Derfor 

er det mest sandsynligt, at der arbejdes på uddeling af priser ved julearrangement. LE afstemmer 

med SR og Thomas.  
SR var ikke tilstede, så der er ikke nyt ift. Spil og Spis eller andre arrangementer p.t.  
 

10. Bestyrelsen – ny m/k i stedet for Signe? Emner v/ALLE  

Bestyrelsen er enige om at det fortsat vil være hensigtsmæssigt at få forældre til yngre juniorer 
ind. Men kendskab til denne målgruppe er begrænset og går primært via vores trænere. Vi 
afventer derfor at Thomas starter og tager dialog med ham, så han kan vurdere om der er 

potentielle emner i forældregruppen. Målsætningen er fortsat at vi kan supplere/udskifte i 

bestyrelsen senest pr. generalforsamlingen i februar 2023.  

 
11. Eventuelt og kommende møder 

Intet at bemærke. Tak for godt og effektivt møde 😊  
 

 

 
 
Mødekalender – bestyrelse:  

2022:  
3/10  Bestyrelsesmøde – årsplan for 2023 fastlægges  
29/11 Bestyrelsesmøde kombineret med julefrokost 
2023:  
Januar Regnskabsmøde – CEUC og LE – dato fastsættes  

Januar Bestyrelsesmøde – dato fastsættes snarligt  
Februar Generalforsamling – dato fastsættes snarligt  

 

 


