
Roskilde Tennis Klub 
 

Bestyrelsesmøde - referat 
 
Tid: Onsdag den 10. August kl. 18 på DSV 
 
Deltagere:  Peter, Pia, Andreas, Henrik, Søren Peter, Hans Henrik, Britt og Jan Winther deltager i mødet. 
 
Afbud: Jonas 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt 

 
2. Godkendelse af referat fra sidst 

Godkendt 
 

3. 3. Meddelelser 
Søren Peter: Varmepumpen er færdiginstalleret i næste uge og kan tages i drift til vintersæsonen. 
Vi holder en lille seance ifm. Ibrugtagningen. Søren Peter går videre med det. 
 
Peter S: Der er juniorarrangement på alle baner den 3.-4. september. Vi skal markedsføre 
arrangementet. Vi skal bruge frivillige. Vi skal stå for mad og kiosker. DTF står for selve 
arrangementet. Peter S. er ansvarlig koordinator. Arrangementet er fra kl. 8-20.  
 
Søren Peter trækker sig som formand for anlægsudvalget ifm. Den ekstraordinære 

generalforsamling men vil gerne fortsætte som medlem af anlægsudvalget. Jonas overtager posten 
i anlægsudvalget. 
 
Der er ekstraordinær GF 14/9 kl. 19. Vi holder det i hallen.  

 
4. Status formandssituationen 

Jan Winther tilbyder at stille op som formandskandidat på den ekstraord. gen.forsamling i sept. 
Bliver han valgt, vil han være formand frem til den ord. gen.forsamling i 2024. Ved den ord 
gen.forsamling i 2023 skal vi have valgt et medlem ind i bestyrelsen, som på den ord. 
gen.forsamling i 2024 vil stille op som formandskandidat. Der var opbakning til denne plan fra 
bestyrelsen. Jonas, som ikke var til stede, skal også spørges. Det sørger Peter for. Jonas bakker også 
op. 

 
5. Bankskifte og økonomi.  

Hans-Henrik orienterede om bankskifte. Er næsten fuldført. Det nye kontonummer står på 
hjemmesiden og skal bruges ved alle fremtidige indbetalinger til RTK. 
Medlemmer skal ellers ikke foretage sig noget. Alle PBS og kortaftaler overføres. 
 

6. Nyt fra udvalgene  
Søren Peter, anlægsudvalget: Vi får forhåbentlig en ny rengøring nu. Varmepumpen er på vej og 
sættes op i august. 
 
Hans Henrik, kaserer: Lene bliver ansat til at køre løn. ForeningLet står for bogføringen. Hans Henrik 
står for øvrige bogholderopgaver. 
 
Aktivitetsudvalg: KM på vej. Skal annonceres.  
 
Begynderudvalget: Over 50 nye fra majkampagnen er begyndt til træning hos Torben. Vi skal huske, 
at majkampagnedeltagerne skal have 2 etiketter, både fuldtidsmedlemmer og majkampagne 
fx2022., så vi fortsat kan skrive ud til dem. 



 
Sponsorudvalget: Peter og Andreas kigger på et oplæg til Sparekassen Kronjylland.  
 
Vi skal have lavet en APV for de ansatte. Andreas undersøger, hvordan vi får lavet sådan en. Jan har 
lavet de seneste 2 APV’er. Han sender til Andreas. 
 
Britt orienterede kort om at ny hjemmeside er i gang. Den kan ses på 2022.roskildetennisklub.dk 
Tomas holder møde med Britt, Marie, Sisse i august, når der er lidt mere at kigge på. 

 
7. Status Padelprojekt/Jonas 

Der er taget boreprøve til padelbane, som viser, at der skal funderes bedre. Vi tager nye prøver i 
siderne, fortæller Kurt. Måske kan der findes en anden løsning end den meget dyre fundering. 
Jonas arbejder videre. 
 

8. Status kontraktbaner/ Hans Henrik/Britt 
Vi er i gang med at få styr på kontraktbanebaneaftalerne. Der er få på venteliste, vi honorerer de 
fleste ønsker.  
 

9. Hvordan skal administrationen skrues sammen fremadrettet? 
Al bogføring er nu udliciteret til ForeningLet. Vi er dermed mindre sårbare, og som bonus så vi 
overholder de nye lovkrav om bogføring. 
Lene Sørensen er nu ansat til at stå for lønudbetaling hver måned. 
Hans Henrik tager de næste par måneder med de øvrige administrative opgaver som Tina har 
haft. Så skal vi finde en varig løsning i bestyrelsen. 
Han har varetaget denne funktion i nogle måneder sammen med ForeningLet og bør 
honoreres for sit arbejde. 
Jan pointerede, at bestyrelsesarbejdet er ulønnet, og at bestyrelsesarbejde og lønarbejde ikke bør 
blandes sammen. Han foreslår, at næstformanden (den fungerende formand) tager en drøftelse 
med Hans Henrik om aflønning. 
Fremover vurderer Hans Henrik, at der skal bruges 12 timer pr. uge på klubbens administration 
udover løn og bogføring, hvis vi vil have en sekretariatsfunktion på fx 2 timer/uge. Uden sekretariat 
10 timer. 
 

10. Hvem kan lave APV for os inden 1. september? 
Andreas går i gang med den. 
 

11. Eventuelt 
Andreas sørger for at indhente de få manglende børneattester på trænere som i år er fyldt 15 år. 
Han sørger også for at udsende kontrakter til de juniortrænere der endnu ikke har fået en sådan. 
 

Bestyrelsens kommende møder og generalforsamling:  
Ekstraordinær generalforsamling 14.9 i Darup.  
Der skal både vælges ny formand og ny anlægsudvalgsformand. Plus valg af 2 nye revisorer. 
 
Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 8. September kl. 18 på DSV. 
  

  


