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Roskilde Tennis Klub 
 
Bestyrelsesmøde - referat 
 
Tid: mandag den 3. oktober 2022 kl. 18.00 på Dronning Sofies Vej. Mødet sluttede 23:15. 
 
Deltagere: Peter Sigdal, Hans-Henrik Bülow, Jonas Vestermann, Pia Winther, Andreas Andersen, 
Henrik Gøtke og Jan Winther 
 
Afbud: Ingen 
 

Referat: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Referat: Dagsorden godkendt 
 

2. RTK’s overordnede værdier 
RTK’s vedtægter § 2 Formål: 
”Klubbens formål er i videst muligt omfang at give Roskildes borgere mulighed for at dyrke 
tennissport samt at kunne tilfredsstille sports- og fritidsinteresser på det enkelte medlems 
individuelle ambitionsniveau.” 
Hvad er RTK? Hvad vil vi med/i RTK? Hvad er vores ”hjerteblod”? Hvad motiverer os? Hvad 
gør os glade og stolte? Hvordan vil vi have det med hinanden? 
Vi skal definere og beskrive de overordnede værdier for RTK som vi skal bruge til at sætte 
retning på både bestyrelsens og de ansatte arbejde. Vi skal også bruge disse værdier under 
det videre arbejde, som det skitseres under dagsordenens punkt 3. 
Vi starter punktet med en ad gangen at gøre rede for vores synspunkter i lighed med den 
drøftelse, vi har haft på vores individuelle møder i uge 37/38. 
 
Referat: Punktet drøftet 
 

3. 360° eftersyn af RTK 
Hvilke områder nærmere efterses med henblik på udarbejdelse af overordnede 
retningslinjer eller handleplaner for de forskellige områder? 
1. Overordnet drøftelse af hvilke områder, der skal indgå i et 360° eftersyn af RTK? 
2. Hvilke fakta, data, oplysninger og input (eksempelvis fra ansatte), har vi brug for, for at 
kunne få en god og udtømmende drøftelse af det pågældende område? 
3. Hvilke områder kunne vi starte med? 
4. Hvad skal arbejdet munde ud i? 
 
Ad. 1. Eksempler på områder, der kunne indgå i eftersynet: 
Træning, bygninger og baner, aktiviteter, frivillighed, administration, kommunikation, 
juniorer etc. 
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Ad. 2. Eksempel træning: Til drøftelse af træningsområdet skulle der bl.a. foreligge 
træningsplaner for det sidste år, data om hvile grupper, der modtager hvor meget træning, 
økonomi vedrørende træningen, kontrakter vedrørende træningen, beskrivelse af 
trænernes opgaver både på banen og uden for banen (administrative opgaver), input fra 
cheftræneren m.v. 
Eksempel bygninger og baner: Til drøftelse af bygninger og baner skulle der bl.a. foreligge 
en gennemgang (måske en fysisk rundvisning med anlægsudvalget), en gennemgang af 
nødvendigheder og muligheder (eksempelvis: ny bane 5 i RTK-Hallen, renovering eller ny 
bygning i stedet for ”Sporvognen”, renovering eller ny bygning på Dronning Sofies Vej, 
overdækning af Padel baner, nyt underlag og lys på nogle udendørsbaner enten i Darup 
eller på Dronning Sofies Vej, ….), økonomisk råderum de næste 3 år, muligheder for støtte 
fra Roskilde Kommune eller andre bidragydere, økonomiske overslag (ikke egentlige 
beregninger før en vis prioritering er foretaget) 
 
Ad. 3. Vi kunne eksempelvis starte med træningen på november mødet og fortsætte med 
bygninger og baner/ aktiviteter / administration på december mødet 
 
Ad. 4. Arbejdet skulle gerne munde ud i nogle konkrete handlinger.  
Eksempelvis kunne en drøftelse af træningsområdet munde ud i overordnede retningslinjer 
for træning i RTK, der skal være styrende og vejledende for træningsarbejdet/trænerne. 
En drøftelse af bygninger og baner kunne munde ud i en 3 års plan for udbygning og 
modernisering af RTK’s anlæg. 
En drøftelse af administrationen kunne munde ud i en ny organisering af RTK. 
Etc. 
 
Referat: 
Følgende områder skal indgå i bestyrelsens 360° eftersyn af RTK: Padel, træning, bygninger 
og baner, aktiviteter, elite, frivillighed, administration og organisering, kommunikation, 
juniorer samt sponsorer. 
 
Padel og træning gennemgås på bestyrelsens møde den 2. november, bygninger og baner 
samt administration og organisering på bestyrelsens møde den 6. december og aktiviteter 
på bestyrelsens møde den 17. januar. Vi tilstræber at komme igennem de forskellige 
områder, så hurtigt som muligt. Planen justeres løbende. 
 
Pia Winther forbereder og tilrettelægger bestyrelsens eftersyn af padel med henblik på at 
en plan for åbningen af de nye padel baner er klar inden banerne er færdigbygget. 
 
Peter Sigdal og Jan Winther forbereder og tilrettelægger bestyrelsens eftersyn af 
træningsområdet med henblik på udarbejdelse af overordnede retningslinjer for træning i 
RTK. 
 
Jonas Vestermann forbereder tilrettelægger bestyrelsens eftersyn af bygninger og baner 
med henblik på udarbejdelse af en 3-årig udbygningsplan. 
 
Pia Winther forbereder og tilrettelægger bestyrelsens eftersyn af aktiviteter (bredt forstået) 
med henblik på udarbejdelse af overordnede retningslinjer for aktiviteter i RTK. 
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4. Mødekalender frem til den ordinære generalforsamling i marts 2022 
Forslag: 
Tirsdag den 8. november 
Tirsdag den 6. december 
Tirsdag den 10. januar 
Frivillig arrangement (fest) lørdag den 25. januar (hvem planlægger? Økonomi skal 
medtages i budget) 
Mandag den 6. februar 
Tirsdag den 7. marts 
Ordinær generalforsamling onsdag den 29. marts (indkaldes senest onsdag den 8. marts) 
Alternativt til faste tirsdage foreslås rullende ugedage (mandage, tirsdage, onsdage og 
torsdage) i de pågældende startende med tirsdag den 8. november. 
 
Referat: 
Mødekalender frem til den ordinære generalforsamling i marts 2022: 
Onsdag den 2. november kl. 18:00 på Dronning Sofies Vej (Forplejning Andreas) 
Tirsdag den 6. december kl. 18:00 (Forplejning Jonas) (Sted følger) 
Tirsdag den 10. januar kl. 18:00 (sted følger) 
Frivillig arrangement (fest) lørdag den 28. januar (Tid og sted følger) Aktivitetsudvalget 
planlægger. Økonomi skal medtages i budget 2023. 
Mandag den 6. februar (tid og sted følger) 
Ordinær generalforsamling onsdag den 8. marts (indkaldes senest onsdag den 15. februar) 
 

5. Automat i RTK-Hallen/på DSV 
Sodavandsautomaten blev den 25. september flyttet fra Dronning Sofies Vej til RTK-Hallen i 
Darup af 2 frivillige sammen med RTK's banemand. Sodavandsautomaten er meget tung og 
uhåndterlig og det foreslås derfor: 
 
1. at vi ikke flytter automaten frem og tilbage mere 
2. at spørgsmålet om vi skal købe en automat mere / undvære automat på Dronning Sofies 
Vej / hyre flyttefirma til at flytte den / eller(?) indgår i en kommende helhedsplan for 
udbygning og/eller modernisering af vores bygninger og baner 
 
Referat: 
Vi flytter ikke selv automaten frem og tilbage mere. 
Indkøb af endnu en automat til 60.000 kr. er dog for stor en investering, men da 
muligheden for køb af bolde, sodavand m.v. anses for et vigtigt medlemsgode løses sagen 
ved at: 
1. Den nuværende automat flyttes tilbage til DSV til sommer af professionelt flyttefirma 
2. Vi opstiller i hallen (hvor der er begrænset adgang) et display køleskab med glaslåger. 
Her opstilles et begrænset varesortiment, og medlemmer kan forsyne sig fra skabet, mod 
betaling via MobilePay. Henrik Gøtke undersøger, om vi måske kan låne et skab uden 
beregning via hans kontakter 
 

6. Orientering fra Formand og FU 
Beslutninger truffet af FU siden sidste bestyrelsesmøde: 
Af administrative årsager undlader RTK yderligere opkrævning for vinteren 2022-23 for de 
21 pensionistmedlemmer på den gamle ordning, der ved en fejl har betalt 600 kr. i første 
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rate i stedet for de 340 kr., som de retteligt burde være blevet opkrævet. HH orienterer de 
pågældende i alt 21 medlemmer. 
 
Orientering om: 
a. Status på oversigt over administrative arbejdsopgaver i RTK. 
b. Udarbejdelse af månedsvise ”Actions Cards” (en anden form for årshjul) 
c. Dannelse af nyt juniorudvalg 
d. Arbejdet med at finde ny revisor 
e. Vi har fået udsættelse på frist for indsendelse af APV til den 31. december 2022. 
f.  RTK har modtaget opsigelse fra Jamie Coshan. Jamie fratræder med udgangen af 
oktober. Nyheden lægges på hjemmesiden tirsdag den 4. oktober. 
 
Tennis Øst har inviteret RTK til Kurt Søndergaards afskedsreception i HIK den 27. oktober 
samt til dialogmøde den 1. november i Idrættens Hus. Jan Winther deltager. Er der nogen 
der vil med? 
 
Referat: 
Til orientering 
 

7. Orientering fra udvalgene 
 
Referat: 
Jonas Vestermann orienterede om arbejdet med den nye hjemmeside. 
Pia Winther orienterede om klubmesterskaber og om planlægningen af vinterens aktiviteter 
Peter Sigdal havde fået pris på luftfoto af RTK’s 2 anlæg (6.400 DKK + moms) 
 

8. Eventuelt 
 
Referat: 
Bestyrelsens kommende møder: Bestyrelsesmøde onsdag den 2. november kl. 18:00 på 
Dronning Sofies Vej (Forplejning Andreas) 


