
 

Ekstraordinært bestyrelsesmøde - referat 
 
Tid: onsdag 15. juni 2022 kl. 18.00 på Solsortevej (HH) 
 
Deltagere: Pia, Peter Sigdal, Søren Peter, Hans Henrik, Henrik og Jonas. 
 
Afbud: Andreas 
 

Referat: 

 
1. Formandssituationen samt supplerende bestyrelsesmedlemmer.  

 
Klubbens formand Per Thye Rasmussen har valgt at trække sig som formand. Det betyder at der, jf. 
klubbens vedtægter, skal vælges en ny formand ved en ekstraordinær generalforsamling. 
 
Bestyrelsen har derfor besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling d. 14. september 
med henblik på valg af ny formand samt – forhåbentligt, en til to supplerende 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
Der udsendes information omkring formandssituationen i form af nyhedsbrev til medlemmerne 
med opfordring til medlemmer om at melde deres kandidatur. 
 
   

2. Personalesituationen i RTK 
 
Bestyrelsen har desværre modtaget en sygemelding fra Jamie Coshan. Jamie vil være sygemeldt 
foreløbigt frem til sommerferien. Trænerteamet arbejder på forskellige løsninger for at dække 
Jamies trænertimer af, mens han er væk. Det kan ikke undgås, at vil ske justeringer i 
træningstilbuddet for den enkelte. 
 
Vores rengøringshjælp har valgt at opsige sin stilling. Anlægsudvalget arbejder med at finde en 
erstatning. I mellemtiden har Kurt Jensen tilbudt at hjælpe til, men da Kurt har mange opgaver, kan 
det ikke undgås, at niveauet i perioder kan være under normalen. Vi appellerer til medlemmernes 
forståelse, da situationen er midlertidig.     
 

3. Organisering af administrative og praktiske opgaver i RTK. 
Bestyrelsen har drøftet – og vil drøfte den fremadrettede organisering af de mange administrative 
og praktiske opgaver forbundet med klubbens drift. Herunder også trænernes opgaver generelt 
 
Henrik udformer struktureret liste over de kendte administrative opgaver i RTK inden kommende 
møde, med henblik på en dybdegående drøftelse på det kommende bestyrelsesmøde. 
 
 



 

4. Padelbaner status 
 

Status på etablering af de to Padelbaner i Darup er at følgende er på plads. 
 

• Råderet over det kommunale areal  

• Tilladelse til etablering af de to baner 

• Tilladelse til deponering af overskudsjord 

• Tilladelser fra veje og grønne anlæg 
 

Det udestår nu alene at opnå en nedsivningstilladelse fra Roskilde Kommune. 
 

Der er indgået kontakt med leverandøren og anlægget er klar til etablering, straks vi modtager den 
sidste tilladelse. 
 
Der udsendes information til medlemmerne vedr. status på Padelbanerne med tegninger af det 
kommende anlæg.   

 
Bestyrelsen har vedtaget at banerne vil kunne benyttes af fire RTK-medlemmer for en timepris på 80 kr. 
Gæster skal hver betale 50 kr. 

 
5. Fordeling af træningstimer på klubbens to anlæg 

 
Der har været enkelte henvendelser fra medlemmer omkring fordeling af træningstimer på henholdsvis 
anlægget i Darup og på Dronning Sofies Vej. I den henseende er bestyrelsen opmærksomme på, at der 
en betydelig overvægt i træningstimer på Dronning Sofies Vej. Dette skyldes hensynet til en effektiv 
udnyttelse af træningstimerne. Emnet vil blive taget op til drøftelse mellem bestyrelsen og trænerne 
forud for den kommende sæsons træningsplanlægning. Det er et mål for bestyrelsen, at minimum to 
baner skal være ledige til fritegning på Dronning Sofies Vej fra kl. 17.00 på alle hverdage. 

 
6. Vision og strategi – Opfølgning på temadagen 
 
Grundet omstændighederne har det udestået at følge op på resultaterne af de mange drøftelser ved 
Strategidagen for bestyrelse og ansatte. Dette arbejde vil blive prioriteret ved de kommende møder. 
 

   
Der er aftalt nyt møde onsdag d. 10. august 2022 kl. 18.00  

 
 


