
 

- 1 - 
 

 
Roskilde Tennis Klub 
 
Bestyrelsesmøde - referat 
 
Tid: tirsdag den 10. januar 2022 kl. 18.00 - senest 22:00 på Dronning Sofies Vej 
Forplejning: Jan Winther 
 
Deltagere: Andreas Andersen, Hans-Henrik Bülow, Peter Sigdal, Jonas Vestermann, Pia Winther, 
og Jan Winther. 
Klubchef Carsten Højerslev er inviteret til at deltage i mødet. 
 
Afbud: Henrik Gøtke 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Referat: 
Punkt 4 ”Ansættelsessamtale med cheftrænerkandidat” udgået, da kandidaten af private 
grunde ønskede at forblive i sin nuværende ansættelse.  
 

2. Udkast til budget for 2023 
Kassereren fremlægger udkast til budget for 2023. 
Udgifter og indtægter er budgetlagt efter ”bedste mands bedste skøn” på baggrund af erfa-
ringer og regnskabstals fra tidligere år og forventede ændringer i 2023, herunder tilpasning 
til forventet og allerede konstateret medlemsnedgang. Kontingenter er forudsat hævet 
med 5% svarende til den forventede generelle inflation, herunder øgede energipriser og 
lønninger. 
Af større ændringer kan nævnes flytning af administrationsudgifter fra træning til admini-
stration, idet udgiften til klubchefens løn er budgetlagt på administration. Dette betyder en 
samlet forøgelse af administrationsudgifter fra 2022 til 2023 på i alt 523 t. kr. hvoraf de 270 
t. kr. er flyttet fra træning, 30 t. som noget nyt afsat til frivilligfest og 13 t. forøgelse af an-
dre administrative udgifter til IT m.v. Den samlede merudgift til styrkelse af RTK’s admini-
stration og understøttelse af bestyrelsens arbejde er således 210 t. kr. 
Nettobudgettet til træning er 247 t. kr. svarende til omkostninger til ledelse og trænings-
planlægning m.v. til cheftræneren. Udgiften til trænere, herunder udgiften til cheftræne-
rens banetimer er således finansieret af indtægter fra træningsgebyrer. 
De øvrige områder er fremskrevet efter ”bedste mands bedste skøn” som nævnt ovenfor. 
Totalt udviser budget 2023 et budgetteret overskud på 205 t. kr. til fremtidige anlægsopga-
ver. Dette overskud har tidligere været omkring 300 t. kr. 
Det reducerede overskud skyldes ud over den øgede administration en nedgang i halindtægter for 
2022 på 25 t. kr. ift. tidligere år. 2023 halindtægter er derfor budgetlagt ud fra de lavere 2022 tal. 
Bilag: Budget 2023 udkast til bestyrelsesmøde 10. januar 2023. 
 
Referat: 
Kassereren færdiggør budget for 2023 til bestyrelsesmødet den 6. februar, hvorefter det 
fremsendes til godkendelse på generalforsamlingen den 8. marts 2023. 
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3. Drøftelse af strategi 2023 (fortsat fra bestyrelsesmødet den 6. december 2022):  
Der var på bestyrelsesmødet den 6. december 2022 overordnet enighed om de styrende 
værdier og de strategiske mål, som de fremgik af Jonas Vestermanns oplæg. 
 
Drøftelserne fortsættes på dette møde med gennemgang og drøftelse af ”styrker - svaghe-
der-muligheder og trusler” som de fremgår af oplægget. 
 
Derefter drøftes proces for det videre arbejde med udformningen af konkrete mål skal fo-
regå. 
 
Formanden foreslår, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer udarbejder forslag til konkrete 
mål indenfor deres særlige ansvarsområder og sender dem til formanden senest lørdag 
den 21. januar. Formanden sammenskriver derefter de enkelte forslag til et samlet forslag 
til konkrete mål. Dette forslag behandles derefter på bestyrelsens møde den 6. februar 
2023, således at en samlet strategi kan fremlægges i forbindelse med formandens beret-
ning på generalforsamlingen den 8. marts 2023. 
 
Referat: 
”Styrker - svagheder-muligheder og trusler”, som de fremgår af Jonas Vestermanns oplæg, 
drøftet. 
De enkelte bestyrelsesmedlemmer udarbejder forslag til konkrete mål indenfor deres sær-
lige ansvarsområder og sender dem til formanden senest lørdag den 21. januar. Formanden 
sammenskriver derefter de enkelte forslag til et samlet forslag til konkrete mål. Dette for-
slag behandles derefter på bestyrelsens møde den 6. februar 2023, således at en samlet 
strategi kan fremlægges i forbindelse med formandens beretning på generalforsamlingen 
den 8. marts 2023. 
 

4. Ansættelsessamtale med cheftrænerkandidat (Punktet udgået) 
 

5. 360° eftersyn af RTK’s arbejde med eliten 
Klubchefen gennemgår på mødet RTK’s aktuelle arbejde med turneringsspillere og 1. hold 
og redegør for turneringsaktivitet individuelt og på hold. 
 
Gennemgangen omfatter (beskrevet i bilag) 
a. Aktive turneringsspillere med licens 
b. Holdturnerings kampe 
c. Træningsindsatser og træningsstruktur 
d. Tilbud og forventninger til ”Ungdom præstation” 
e. Træningens tekniske, taktiske, fysiske, mentale og sociale dele. 
 
Bilag: 
360° eftersyn af RTK’s arbejde med eliten 
360° eftersyn af RTK’s arbejde med eliten bilag DTF ranglister 
(Excel-fil med ark for hver rangliste + oversigt over RTK hold 2022-23) 
 
 
Referat: 
Klubchefen gennemgik RTK’s aktuelle arbejde med turneringsspillere og 1. hold og redegør 
for turneringsaktivitet individuelt og på hold. 
Reviderede bilag udsendes efter mødet 
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6. 360° eftersyn af RTK’s interne og eksterne kommunikation 
Kontakten til RTK er fra 1. januar 2023 forenklet således at alle henvendelser som udgangs-
punkt rettes til klubchefen, der derefter fordeler de henvendelser klubchefen ikke selv kan 
besvare til de relevante andre ansatte og bestyrelsesmedlemmer. 
 
Kontakt til RTK fra medlemmer, eksterne samarbejdspartnere og andre interesserede: 
Mail: Klubchef@roskildetennisklub.dk  
Telefon: 2366 8838 
 
Formanden repræsenterer RTK udadtil bistået af relevante andre bestyrelsesmedlemmer 
og/eller klubchefen. 
 
RTK har @roskildetennisklub.dk mailadresser til formand, kasserer, anlaeg, klubchef, bog-
holder, banemand og webansvarlig klubmedarbejder samt særlige mailadresser til ”dimo” 
og ”udfordring”. 
 
Information og kontakt til medlemmerne formidles først og fremmest via RTK’s hjemme-
side www.roskildetennisklub.dk (ny hjemmeside er tæt på at være klar til lancering). 
 
Nyhedsbreve og SMS kan sendes til medlemmerne via ForeningLet. 
Mails kan sendes til en række forskellige målgrupper af medlemmer forudsat, at de har op-
givet en e-mailadresse: alle medlemmer, alle tilmeldt nyhedsbrev, enkelte udvalgte med-
lemmer, medlemmer tilmeldt konkrete aktiviteter (f.eks. træning, eller en bestemt aktivi-
tet), særlige aldersgrupper mv. 
SMS kan tilsvarende sendes forskellige medlemsgrupper, der har opgivet mobilnummer. 
 
RTK har officiel Facebookside og Instagram-profil. Der er desuden oprette et antal lukkede 
grupper på Facebook. 
 
Kommunikation mellem bestyrelse og de ansatte samt kommunikation internt i bestyrelsen 
er nærmere beskrevet i bilag ”360° eftersyn af RTK’s kommunikation”. 
 
Referat: 
RTK’s aktuelle interne og eksterne kommunikation gennemgået. 
Nyt bilag om ”Tennisligaerne på Facebooke 2022” udsendes efter mødet. 
 

7. Forberedelse af generalforsamling den 8. marts 2023 
Generalforsamlingen afholdes i RB’s cafe på Rådmandsvej. Lokalet er bestilt. Vi sørger selv 
for smørrebrød og vi køber øl og vand i cafeen. 
Bilag: Udkast til indkaldelse til generalforsamlingen. 
 
Referat: 
Forberedelserne af generalforsamlingen den 8. marts 2023 drøftet. Den endelige indkal-
delse til generalforsamlingen, herunder bestyrelsens forslag til valg, godkendes på bestyrel-
sesmødet den 6. februar 2023 
 

8. Orientering fra FU og Formand 
FU: 
a. RTK har indkøbt en printer, der indtil videre er placeret hos formanden, efter beslutning i 
FU uden formandens viden og deltagelse. 
b. Alle ansatte har fået julegaver af RTK. 
c. Microsoft 365 licenser indkøbt til klubchef og formand. 
d. @roskildetennisklub.dk mailadresser flyttet til Outlook 365 og en række @roskildeten-
nisklub.dk adresser, der ikke længere bruges er slettet. 
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e. FU har afholdt 1. møde med klubchefen. Mødet var uden dagsorden og bestod af drøf-
telse af forskellige emner af fælles interesse. Det blev aftalt at sådanne møder skulle afhol-
des fremefter efter behov. 
f. Formand og kasserer har aftalt møde den 18. januar med Roskilde Ældre Motion (RÆM) 
om fornyelse af aftale om RÆMs benyttelse af udendørsbaner i Darup. 
 
Formand: 
a. Vi (formand og kasserer) har indberettet medlemstal til den Centrale Forenings Register. 
RTK havde i 2022 978 medlemmer iflg. denne opgørelsesmetode (antal af personer, der har 
været medlem mindst 3 måneder i løbet af året). Det er en medlemstilbagegang på 32 
medlemmer i forhold til 2021. 
b. Alle ansatte har nu nye (opdaterede) ansættelsesaftaler (fastansatte) eller ansættelses-
beviser (timelønnede). 
c. Alle ansatte, der har med børn og unge at gøre, har nu ny eller nyere børneattest. 
d. APV er godkendt hos Arbejdstilsynet og ophængt på ”kontoret” i RTK-Hallen. 
e. ”Overgangsreception” for Sisse Folmø afholdt i RTK-Hallen den 3. januar 2023 med små 
40 gæster. 
 
Kassereren: 
a. Efter aftale er funktionen som 2. godkender af bankbetalinger fra 1.1.23 flyttet fra Pia 
Winther til Jan Winther. Ordningen fortsætter indtil funktionerne som bogholder og kasse-
rer ikke længere varetages af samme person. 
 
Referat: 
Til orienteringen 
 

9. Orientering fra udvalgene 
 
Referat:  
Orientering fra anlægsudvalget om varmepumpen og padel baner. 
Der er pt. ingen dato for færdiggørelse. Anlægsudvalget presser på for at få tidsplan. 
 

10. Eventuelt 
 
Referat: 
Frivilligfest udsat. 
Cheftrænersituationen drøftet. Det er fortsat hensigten at få ansat en ny cheftræner så hur-
tigt som muligt, hvis den rigtige kandidat kan findes. Peter Sigdal, Jan Winther og Carsten 
Højerslev arbejder på forskellig vis videre på at finde den rigtige kandidat. Der arbejdes des-
uden på en plan for, hvordan vi - indtil den rigtige kandidat findes - kan styrke RTK’s træ-
ningstilbud med de rigtig gode trænere vi allerede har ansat. 
 
Bestyrelsens kommende møder: 
Bestyrelsesmøde mandag den 6. februar kl. 18:00 - senest 22:00 på DVS. 
Foreløbig dagsorden: Forslag til budget for 2023, Regnskab for 2022, 360° eftersyn admini-
stration og organisering, juniorer og sponsorer. 
Generalforsamling onsdag den 8. marts 2023 i Roskilde Boldklubs cafe i Rådmandshaven 


