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Roskilde Tennis Klub 
 
Bestyrelsesmøde - referat 
 
Tid: tirsdag den 25. oktober 2022 kl. 19.00 på Dronning Sofies Vej. NB. Der er på grund af 
tidspunktet ikke spisning i forbindelse med mødet. Der var kaffe/te og vand/øl. Pia havde 
medbragt småkager. 
 
Deltagere: Peter Sigdal, Hans-Henrik Bülow, Jonas Vestermann, Pia Winther, Andreas Andersen, 
Henrik Gøtke og Jan Winther 
 
Afbud: Ingen 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Referat: Dagsorden godkendt 
 

2. 360° eftersyn af RTK’s administration 
På mødet bliver de administrative opgaver, der pt. varetages af RTK’s administrative 
medarbejdere gennemgået jf. bilag ”360° eftersyn af RTK’s administration”. 
Gennemgangen omfatter også trænerteamets opgaver ud over træningstimer på banen. 
Beskrivelsen er opstillet i samarbejde med klubmedarbejder, bogholder og træningschef. 
Sammenfattende kan siges: 
- at RTK’s administrative ”maskinrum” er velfungerende og tilstrækkeligt bl.a. som følge af 
Hans-Henriks Bülow’s og Britt Rosenstand’s indsats gennem de sidste måneder 
- at RTK’s trænerteam i dag udfører en række administrative opgaver, som principielt kan løses 
af administrative medarbejdere. 
- at RTK’s trænerteam (træningschefen) udfører en række ledelses- og planlægningsopgaver, 
der er integreret med træningsopgaven (f.eks. ledelse og udvikling af trænerstaben, 
planlægning og afvikling af junior camps og andre junioraktiviteter). Disse opgaver kan i et vist 
omfang måske løses af andre (f.eks. af en klubchef eller af frivillige, f.eks. et juniorudvalg) 
- at RTK’s trænerteam udfører en række opgaver overfor Roskilde Kommune f.eks. i forhold til 
talentklasseelever og eliteordning på Katedralskolen og åbne skoleforløb 
- at der er opgaver i RTK, som i dag kun varetages i begrænset omfang f.eks. On-bording af nye 
medlemmer og ansatte (trænerne tager sig af nye juniormedlemmer, hvem tager sig af nye 
voksne udenfor maj kampagnen?) samt understøttelse af bestyrelsens arbejde. Dagsorden, 
referat, sagsforberedelse etc. (varetages pt. af formanden + de enkelte bestyrelsesmedlemmer 
indenfor deres eget ansvarsområde og indgår ikke i opgørelsen over administrative opgaver) 
- at det måske vil være muligt at løse opgaverne anderledes indenfor de nuværende 
budgetrammer og samtidig løfte opgaver, der ikke løftes i dag. 
 
Bilag: 360 graders eftersyn af RTK’s administration 
 
Referat: Efter gennemgang blev RTK’s administration drøftet. 
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Det er af forskellige grunde nødvendigt at styrke RTK’s administrative organisation. 
Det er svært udefra at se hvem der tager sig af hvad. Mere tydelighed og synlighed er ønskelig. 
Der er generelt behov for en styrket administrativ understøttelse af det frivillige arbejde (selvom 
der også er opgaver frivillige med fordel ville kunne tage sig af) af hensyn til det frivillige arbejde 
i udvalgene og af hensynet til fremover at kunne rekruttere til de pt. arbejdstunge poster som 
formand og kasserer. 
Endvidere bør en højere grad af robusthed i organisationen tilstræbes, således at sårbarheden i 
forbindelse med personskift på de forskellige poster mindskes. 
 

3. 360° eftersyn af RTK’s træningstilbud 
Dette eftersyn er en analyse af træningsplanen for indendørssæsonen 2022/23 og dermed 
begrænset til denne. Det er derfor kun begrænset sammenhæng med RTK’s budget og 
regnskab for 2022, da vintersæsonen 2022/23 kun dækker 3 måneder af 2022 (oktober-
december). 
 
Resume af bilag ” 360° eftersyn af RTK’s træningstilbud” 
- ”Træning” (forstået som indtægter fra træningsgebyrer fratrukket udgifter til trænernes banetimer, 
samt udgifter til lys og bolde, uden udgifter til administration og ledelse forbundet med træning) giver 
samlet set overskud. Det største overskud stammer fra motionisttræning. En del af det samlede 
overskud finansierer et underskud på træningen for de bedste spillere. 
- 263 spillere modtager træning, heraf 129 motionister (49%) 
-De 263 spillere modtager i gennemsnit træning i 1,7 timer i gennemsnit, juniorer 1,4 time i 
gennemsnit, og turneringsaktive og 1.-3. holdspillere 3,0 timer i gennemsnit og motionister 1,3 
timer i gennemsnitsnit 
- Træningstimerne er fordelt på 19% til juniorer, 44% til turneringsaktive juniorer og 1.-3. holdet 
og 39% til motionister. 
- Det gennemsnitlige antal spillere pr. trænertime (hold) er 3,9 for juniorer, 4,7 for 
turneringsaktive juniorer og 1.-3. holdet og 5,2 for motionister 
- Der er 36 træningsuger årligt, og dermed ca. 10,2 træningsfrie uger, når man tager hensyn til 
trænernes ferie og helligdage (5,8 uger) 
- De fastansatte trænere har en række opgaver ud over træningstimer, som fremgår af deres 
kontrakter (ledelse, udvikling, administration, juniorarrangementer m.v.) 
- Der er sammenhæng mellem dette eftersyn af træningen og eftersynet af RTK’s administrative 
opgaver, idet trænerne udfører en del af de samlede administrative opgaver 
 
Bilag: 360 graders eftersyn af RTK’s træningstilbud 
 
Referat: RTK’s træningstilbud drøftet. Principper for træningstilbuddet herunder 
prisfastsættelsen drøftes igen i bestyrelsen i god tid inden planlægningen af den kommende 
udendørssæson 2023 og indendørssæson 2023-24, når ny træningschef / sportschef / klubchef 
er tiltrådt. RTK skal fortsat have et tilbud om træning til alle medlemsgrupper. Det overvejes om 
træningstilbuddet (på linje med andre idrætsgrene) tidsmæssigt skal fastlægges inden 
træningen udbydes.  
Trænernes administrative opgaver blev gennemgået, og da en del af disse lige så godt kan 
varetages af en Sportschef/Klubchef blev det besluttet fremadrettet at flytte disse opgaver og 
økonomien til at løse dem til en kommende klub-/sportschef, hvorved en del af finansieringen til 
en sådan stilling er fundet. 
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4. Drøftelse af muligheder for RTK’s organisation 
På mødet drøftes forskellige muligheder for RTK’s organisation. Med organisation menes hvilke 
ansatte medarbejdere RTK skal have og hvilke opgaver de skal løfte. Dette ses i sammenhæng 
med hvilke opgaver bestyrelses og øvrige frivillige skal løfte, idet udgangspunktet er, at RTK er 
en forening ledet af frivillige. 
Endvidere drøftes profil på ny medarbejder til at efterfølge Sisse Folmø 1. januar 2023. 
 
Referat: Forskellige muligheder drøftet. RTK’s administrative organisation skal styrkes. I første 
omgang søges en sportschef/klubchef med en administrativ profil. Ud fra hvordan dette falder 
på plads arbejdes videre med den øvrige organisation. 
 

5. Ansættelsesprocedure ny(e) medarbejder(e) 
På mødet skal vi tage stilling til om vi ønsker at lave et opslag med ansøgningsfrist m.v. (de 
seneste erfaringer er dårlige) eller vi vil headhunte (som vi har gjort med de to seneste 
træningschefer) eller eventuelt en kombination. 
 
Det foreslås at vi ”headhunter” og at formand og næstformand taler med "ansøgere" og at 
formand og næstformand derefter foreslår en/måske to kandidat(er). Bestyrelsen træffer 
derefter beslutning om ansættelse efter en samtale med de(n) indstillede kandidat(er) 
Vi arbejder på at have underskrevet ny (i bestyrelsen drøftet) kontrakt senest den 30. 
november med tiltrædelse den 1. januar 2023. 
 
Referat: Formanden orienterede om sonderinger på ”træner/sportschef/klubchef” markedet. 
Formand og næstformand taler med kandidater. Formand og næstformand foreslår derefter 
en/måske to kandidat(er) til bestyrelsen. Bestyrelsen træffer derefter beslutning om ansættelse 
efter en samtale med de(n) indstillede kandidat(er). Vi arbejder på at have underskrevet ny (i 
bestyrelsen drøftet) kontrakt senest den 30. november med tiltrædelse den 1. januar 2023. 
 

6. Orientering fra Formand og FU 
Orientering om FU beslutninger siden sidst: 
a. Udbud af ledige timer søndag aften 
b. Niels Ingemann Møller valgt som revisor 
c. Driftskontoen i Nordea lukker nu efter end 30 år i samme bank, og midlerne både fra 
driftskontoen og juniorkontoen overflyttes til vor nye bank Sparekassen Kronjylland. 
Vi bibeholder kontoen i Sparekassen Sjælland med 750.000 kr., da disse penge vil være dækket 
af den statslige garanti ved evt. bankkonkurs. I disse usikre tider prioriterer vi den sikkerhed. 
d. FU har i et konkret tilfælde dispenseret for reglen om, at der skal være mindst 4 medlemmer 
for at kunne få en fast kontrakttime (tirsdage 13-14).  
Orientering fra formand 
a. Vi er med i DIF lodtrækning om 2 billetter til Sport 2022 i Herning. Besked i uge 45 
 
Referat:  
Til orientering 
 

7. Orientering fra udvalgene 
 
Referat: 
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Anlægsudvalget: Arbejdet med etableringen af padel banerne overholder tidsplanen 
Aktivitetsudvalget: Udarbejder spørgeskema til medlemmerne i forbindelse med 360° eftersyn 
af RTK’s aktiviteter (på bestyrelsens møde i december). 
Andreas Andersen: Julefrokost for medlemmerne lørdag den 17. december. Invitation udsendes. 
Der kan være 50 deltagere, som udvælges efter først-til-mølle-princippet. 
 

8. Eventuelt 
 
Referat: 
Bestyrelsens kommende møder: 
Bestyrelsesmøde onsdag den 2. november kl. 18:00 til senest 22:00 (DSV). 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 6. december kl. 18:00 til senest 22:00. 
Kommende bestyrelsesmøder skal have et sluttidspunkt kl. 22:00, og dermed ikke vare mere end 
4 timer inklusive evt. spisning - gerne mindre. 


