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Roskilde Tennis Klub 
 
Bestyrelsesmøde - referat 
 
Tid: onsdag den 21. september 2022 kl. 18.00 til senest 19:00 i mødelokale i RTK- Hallen i Darup 
 
Deltagere: Peter Sigdal, Hans-Henrik Bülow (deltog til og med punkt 7), Jonas Vestermann, Pia 
Winther, Andreas Andersen, Henrik Gøtke og Jan Winther  
 
Afbud: Ingen 
 

Referat: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Referat: Dagsorden tilføjet nyt punkt 9 ”Etablerings af padelbaner. Under punkt tilføjet nyt 
underpunkt om bemyndigelse til FU til at indgå kontrakt med Jamie Coshan. Dagsorden 
godkendt med de 2 tilføjelser. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 9. september 2022 
 
Referat: Godkendt 
 

3. Bestyrelsens ansvar- og arbejdsområder 
Jan Winther foreslår: 
Bestyrelsens ansvar er strategi, organisation, struktur, overordnet planlægning m.v. 
Ansvaret er kollektivt. De enkelte bestyrelsesmedlemmer har et særligt ansvar for at 
bidrage med baggrundsmateriale fra deres ansvarsområde og et særligt ansvar for at den 
samlede bestyrelse kan træffe og træffer de nødvendige og tilstrækkelige beslutninger 
vedrørende deres område. 
Bestyrelsens arbejde bygger på tillidsfuldt samarbejde i en fælles ambition om at skabe den 
bedst mulige tennisklub i respekt for arbejdsglæde og trivsel hos frivillige (herunder de 
enkelte bestyrelsesmedlemmer) og de ansatte. 
 
Formanden har det overordnede ansvar for strategi, økonomi, organisation og personale, 
for at lede bestyrelsens arbejde samt et særligt ansvar for at alle nødvendige 
arbejdsopgaver kan varetages og varetages. Formanden repræsenterer klubben udadtil. 
 
Referat: 
 

4. Valg af næstformand 
Jan Winther foreslå genvalg af Peter Sigdal 
 
Referat: Peter Sigdal genvalgt som næstformand 
 



- 2 - 
 

5. Godkendelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder 
Jan Winther forslår efter drøftelse med den enkelte bestyrelses medlemmer følgende: 
Hans Henrik Bülow: Kasserer med særligt ansvar for RTK’s økonomi herunder budget og 
regnskab. 
Jonas Vestermann: Anlægsansvarlig med særligt ansvar for RTK’s baner og bygningsmasse. 
Peter Sigdal: Særligt ansvar for sponsorer, træning samt hold - og turneringsområdet 
Andreas Andersen: Særligt ansvar for juniorer samt for opbygningen af et nyt juniorudvalg 
Pia Winther: Særligt ansvar for aktiviteter herunder begynder- og motionistudvalg m.v. 
(Kan senere nuanceres og præciseres bl.a. i relation til Henrik Gøtkes ansvarsområder der 
umiddelbart er enslydende) samt særligt ansvar for frivilligstrategi  
Henrik Gøtke: Særligt ansvar for aktiviteter herunder begynder- og motionistudvalg m.v. 
De enkelte bestyrelsesmedlemmer udarbejder udkast til evt. ændringer af beskrivelsen af 
deres ansvarsområder på hjemmesiden. 
 
Referat: De enkelte bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder godkendt. Udkast til 
ændringer af beskrivelsen af de enkelte bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder på 
hjemmesiden senest snarest til Jan Winther, der koordinerer ændringerne på hjemmesiden. 
 

6. Elementer af en forretningsorden for bestyrelsens arbejde 
Jan Winther foreslår at bestyrelsen følger følgende principper for dagsorden og referat for 
bestyrelsens møder indtil vi får udarbejdet en egentlig forretningsorden: 
a. Der indføres et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og kasserer til 
håndtering af akutte sager mellem bestyrelsens møder. FU kan træffe afgørelse om sager, 
der ikke giver anledning til tvivl. Bestyrelsen orienteres om sådanne afgørelser på 
førstkommende bestyrelsesmøde. 
b. Udkast til dagsorden til bestyrelsens møder udsendes af formanden senest 7 dage før 
mødets afholdelse. 
c. Endelig motiveret dagsorden udsendes af formanden senest 3 dage før mødets afholdes 
d. Der udarbejdes et beslutningsreferat fra bestyrelsens møder. Udkast til referat udsendes 
senest 3 dage efter mødets afholdelse. 
e. Beslutningsreferat godkendes pr. e-mail senest 4 dage efter referatudkastets udsendelse 
f. Meddelelser udsendes så vidt muligt, så de kan indgå i den endelige dagsorden. 
g. Som udgangspunkt deltager kun valgte bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsens møder. 
h. Ansatte og andre kan inviteres til at deltage i enkelte punkter (evt. hele møder). 
 
Ovenstående forslag følger vel i store træk gængs praksis bortset fra 5 elementer: 
1. Der indføres tidsfrister for udsendelse af dagsorden og referat 
2. Der indføres et forretningsudvalg 
3. De enkelte dagsordenspunkter skal indeholde en begrundelse samt en beskrivelse af det 
forslagsstilleren ønsker at bestyrelsen skal tage stilling til (”motiveret dagsorden”) 
4. Der udarbejdes kun beslutningsreferat ikke forhandlingsreferat. Et beslutningsreferat 
kan godt være meget kort f.eks. ”Godkendt”, ”Ikke godkendt” eller ”Orientering taget til 
efterretning”.  
5. Der deltager som udgangspunkt ikke ansatte i bestyrelsens møder. Ansatte og andre kan 
dog deltage efter invitation. Det vil da fremgå af udkast til dagsorden. 
 
Referat: Forslag til elementer af en forretningsorden for bestyrelsens arbejde godkendt 
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7. Orientering om planer for forberedelser til kommende bestyrelsesmøder 
I den kommende periode indtil næste bestyrelsesmøde arbejdes med følgende: 
 
a. Oversigt over administrative arbejdsopgaver i RTK 
Hans-Henrik (som ansat) og Britt udarbejder oversigt over deres respektive 
arbejdsopgaver, de opgaver der ligger i mellem dem samt de opgaver de ikke mener 
varetages pt. Denne oversigt suppleres derefter af træningschefen med de administrative 
arbejdsopgaver, der pt. varetages af trænerne. Oversigten bliver derefter forelagt 
bestyrelsen den 3. oktober (efter bearbejdning i FU) med henblik på at bestyrelsen træffer 
beslutning om den fremtidige organisering af det fremtidige administrative arbejde inden 
1. december 2022, således at evt. nyansættelse af administrativ medarbejder kan være på 
plads senest 1. marts 2023. 
 
b. Udarbejdelse af månedsvise ”Actions Cards” (en anden form for årshjul) 
Hans-Henrik (som ansat) og Britt arbejder på udkast. 
Udkastet bliver derefter forelagt bestyrelsen snarest muligt (efter bearbejdning i FU) med 
henblik på, at bestyrelsen træffer beslutning om den fremtidige brug af et sådant 
arbejdsredskab. 
 
c. Dannelse af nyt juniorudvalg 
Vi har fået et tilbud fra et medlem, der gerne vil være frivillig på juniorområdet. Andreas og 
Jan vil mødes med den pågældende og i samarbejdet med træningschefen søger dannet et 
nyt juniorudvalg meget gerne med deltagelse af flere juniorforældre/juniorbedsteforældre. 
Bestyrelsens vil blive orienteret, når der er nyt. 
 
d. Ny revisor: 
Vi har modtaget et tilbud fra et medlem om at være revisor. Hans-Henrik, Peter og Jan vil 
snarest mødes med den pågældende. Desuden vil Peter søge kontakt til et lokalt 
revisionsfirma med henblik på et sponsorat, der kunne bestå i at vedvirke ved revision af 
RTK’s regnskab. 
Bestyrelsen vil blive orienteret, når der er nyt. 
 
e. Forberedelse af bestyrelsens værdi/strategi/visions møde den 3. oktober. 
Mødets hovedindhold vil være at definere og beskrive de overordnede pejlemærker / 
værdier for RTK til brug for at kunne sætte retning på både bestyrelsens og de ansatte 
arbejde. (Hvem er vi? Hvad vil vi? Hvad er vores ”hjerteblod”? Hvad motiverer os? Hvad 
gør os glade og stolte?) Desuden kommer vi forhåbentligt også til en indledende 
overordnet drøftelse af hvilke områder (”søjler) der skal indgå i de videre overvejelser 
(eksempelvis beskrivelse af vores tilbud til medlemmerne, træning, bygningsmassen, 
frivillighed og/eller lignende). I sidste ende skal vi prioritere og beslutte hvilke ”projekter” 
vi vil gennemføre. 
 
Referat: Orientering taget til efterretning 
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8. Godkendelse af ansættelseskontrakt for ny træner jf. bestyrelsesmødet den 7. 
september 
Peter Sigdal og Jan Winther er i gang med at udarbejde kontrakt. Kontrakten vil foreligge 
på mødet 
 
Referat: Kontraktpunkt ændret, hvorefter ansættelseskontrakten blev godkendt 
 

9. Etablering af Padel baner 
Som omtalt i forbindelse med tidligere bestyrelsesmøder har jordbundsforholdene i Darup 
ikke tilgodeset anlæg af Padelbaner med drænasfalt, som det eller har været ønsket. 
Leverandøren er på den baggrund vendt retur med en alternativ løsning (se vedlagte), hvor 
bundopbygningen udføres i støbt betonpude med ensidigt fald på 7-8 mm. og dræn langs 
banerne. 
 
Det vil betyde, at der vil gå lidt længere tid, førend banerne kan benyttes efter regnvejr, 
end ved drænasfalt. 
 
MaxPlay indestår, på trods af jordbundsforholdene, for løsningen, der således vil være 
omfattet af deres garantier. 
 
Foruden de oprindelige løsninger, er tilbuddet suppleret med beton under 
kunstgræsbanen ved slåmuren (Kr. 36.410 ex moms) samt fundamenter for evt. fremtidig 
overdækning (kr. 34.500 ex moms), da de vil være svære at udføre, når først stien er støbt.  
 
Samlet tilbudssum: kr.1.041.270 ex moms / 1.301.587,50 inkl. moms. Den oprindelige 
ordre, uden ovenstående lød på kr. 993.360 ekskl. moms / 1.241.700 inkl. moms. 
Oveni dette beløb skal vi påregne udgifter til de allerede foretagne jordbundsprøver ca. kr. 
15.000 samt flytning af slåmuren. Jeg forventer i den henseende en omkostning på 15 - 
20.000. Derudover vil det være nødvendigt med en buffer til evt. uforudsete udgifter på kr. 
50.000. 
 
Medregnet tilsagn fra Roskilde Kommune om et tilskud til sti og kunstgræsbane på kr. 
192.000, ser økonomien således ud:  
Tilbudssum:                        kr. 1.301.587,50 inkl. moms 
Geoteknik:                                kr. 15.000,00 inkl. moms 
Flytning af slå mur                   kr. 20.000,00 inkl. moms 
Uforudsete                               kr. 50.000,00 inkl. moms 
Sum:                                     kr. 1.386.587,50 inkl. moms 
 
Tilskud fra Roskilde Kommune             kr. - 192.000,00 
Udgift for RTK                                         kr. 1.194.587,50 
Budget                                                      kr. 1.370.000,00 
 
Jonas Vestermann (Anlægsansvarlig) foreslår, at bestyrelsen godkender etableringen af 
padel banerne som forelagt. 
 
Referat: Etableringen af padel banerne godkendt 
 



- 5 - 
 

10. Eventuelt 
Bestyrelsens kommende møder: Bestyrelsesmøde mandag den 3. oktober kl. 18:00 (sted 
følger snarest). 


