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Roskilde Tennis Klub 
 
Bestyrelsesmøde - referat 
 
Tid: onsdag den 2. november 2022 kl. 18.00 - 22:00 på Dronning Sofies Vej. 
Forplejning: Andreas Andersen 
 
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. Padel i RTK 
1. Visioner med padel  
a. Hvorfor har vi banerne og hvad skal vi med dem? 
Vi har tidligere drøftet, at padel er et supplement til eksisterende medlemmer, så tilbuddet 
til klubbens medlemmer øges med muligheden for nu også at kunne spille padel. Vi vil 
gerne udnytte synergien ved at være en klub med mulighed for at dyrke to slags 
ketsjersport. 
b. Hvorfor har vi valgt den aftalte prisstruktur? 
Vi har tidligere drøftet, at vi gerne vil: 
- sikre driftsudgifterne til banerne ved at der er lidt egenbetaling – lys, rengøring m.m. 
- have en fair pris 
- sikre opsparing til evt. overdækning og fremtidig vedligeholdelse af banerne 
 
2. Vedtægtsændringer 
Er der behov for justering af vores vedtægter på næste GF og hvordan skal vedtægterne 
evt. justeres?  
 
3. Organisering 
Skal padel indgå i aktivitetsudvalget, anlæg m.m. eller have sin egen søjle? 
 
4. Prisstruktur 
Er aftalt tidligere således: 
Pris: 80 kr. pr. time, samt 50 kr. pr. gæst, der ikke er medlem af klubben. Der skal minimum være 1 
RTK-medlem for at kunne booke banen 
Det drøftes, om sommermedlemmer, der er passive om vinteren skal have mulighed for at 
spille padel om vinteren. (Kassereren har tidligere fremsendt beregninger om dette) 
 
5. Kommunikation omkring banerne og brugen heraf 
- Hvordan får vi meldt ud til medlemmerne i forhold til visioner, brug af baner, aktiviteter 
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m.m. 
- Hvilken dato kan man booke fra? 
 
6. Træning og aktiviteter 
- Skal vi tilbyde træning, aktiviteter m.m. og af hvem/pris m.m.?  
- Evt. fra hvornår og hvem er ansvarlig for planlægning af dette? 
- Skal vi have drop-in i en periode, så folk kan prøve padel og finde nogle at spille med? 
- Lånebats og bolde (vi får 8 bats med) skal vi have et lager, hvor, og hvordan skal 
medlemmerne have adgang til det? 
 
7. Faciliteter omkring banerne 
Er der brug for terrasse, indkøb af bænke eller andet i forbindelse med padel-banerne?  
 
8. Åbningsfest/reception 
Det er tidligere aftalt at aktivitetsudvalget har opgaven med at arrangere og indbyde til 
åbningsfest/reception, når banerne er færdige i uge 50(?) 
 
9. Opsætning af bookingsystem 
Hans-Henrik Bülow sørger (med hjælp fra ForeningLet) for opsætning af booking i 
bookingsystemet, så det er klar til åbningen af banerne 
 
Referat: 
1. Visioner med padel  
a. Padel er et supplement til eksisterende medlemmer, så tilbuddet til klubbens medlemmer øges 
med muligheden for nu også at kunne spille padel. Vi vil gerne udnytte synergien ved at være en 
klub med mulighed for at dyrke to slags ketsjersport. 
b. Prisstrukturen er fastsat fordi vi vil 
- sikre driftsudgifterne til banerne ved at der er lidt egenbetaling – lys, rengøring m.m. 
- have en fair pris 
- sikre opsparing til evt. overdækning og fremtidig vedligeholdelse af banerne 
- sikre at baner afbookes, når de af bookes ikke bliver brugt 
 
2. Vedtægtsændringer 
Der er ikke behov for justering af vores vedtægter på kort sigt. 
Eventuelle vedtægtsændringer bør overvejes efterhånden som vi får erfaringen med padel. Tages op 
på bestyrelsesmøde i januar 
 
3. Organisering 
Padel indgår i den eksisterende udvalg parallelt med tennis. (Aktiviteter i aktivitetsudvalg, baner i 
anlægsudvalg osv.) 
 
4. Pris- og booking struktur 
Bestyrelsen diskuterede tidligere forslag/oplæg og ændrede på to væsentlige punkter. 
Prisen for at leje en bane blev sat ned fra 80 kr. til 60 kr. = 15 kr./spiller 
Reglerne for booking blev strammet, så der skal mindst 2 RTK-medlemmer med aktivt medlemskab 
til at booke bane. Gæsteprisen på 50 kr. blev fastholdt fra tidligere oplæg. 
 
5. Kommunikation omkring banerne og brugen heraf 
Jonas Vestermann laver nyhed til medlemmerne. Nyheden lægges på hjemmesiden, sendes 
ud som nyhedsbrev og formidles på de sociale medier 
Bookingsystem sættes op, så baner kan bookes fra uge 50 
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6. Træning og aktiviteter 
Aktivitetsudvalg tilbyder forskellige aktiviteter, således at medlemmerne kan blive 
præsenteret for padel og bliver sat i gang med at spille. Ved aktiviteter skal der være bolde 
til rådighed og mulighed for lån af ketsjere. 
Betaling for de aktiviteter der udbydes skal dække omkostninger i forbindelse med den 
pågældende aktivitet. Der skal ikke være andel til RTK for hverken baner eller lys. 
Bolde til padel skal kunne købes i automaten i RTK-Hallen. 
Peter Sigdal kontakter Joma for begyndertilbud på ketsjer og bolde til padel. 
 
7. Faciliteter omkring banerne 
Der er pt. Ikke brug for yderligere i forbindelse med padel-banerne. Eventuelle yderligere 
faciliteter indgår i 360° eftersyn af RTK’s bygninger og baner. 
 
8. Åbningsfest/reception 
Aktivitetsudvalget har opgaven med at arrangere og indbyde til åbningsfest/reception, når 
banerne er færdige. Hvert medlem skal løbende kunne booke 2 timer. 
 
9. Opsætning af bookingsystem 
Hans-Henrik Bülow sørger (med hjælp fra ForeningLet) for opsætning af booking i 
bookingsystemet, så det er klar til åbningen af banerne 
 

3. Regnskab 2022 pr. 30. september 2022 (kvartalsregnskab) 
Kassereren orienterer på mødet om RTK’s kvartalsregnskab for de 3. kvartal. 
 
Referat: 
Vedrørende 9 måneders regnskabs-status. 
Regnskabet pr. 30. september udviser et overskud på 185.000 kr. 
Vi mangler dog at betale 1.008.000 for etablering af Padel baner iflg. de beregninger der 
foreligger, altså er det reelle underskud pt. 823.000 kr. 
Budgettet på nuværende tidspunkt udviser et forventet underskud (efter fuldt betalt Padel) 
på minus 898.000 kr. 
Overskud ift. budget på nuværende tidspunkt er således ca. 75.000 kr. 
Der er store usikkerheder primært pga. de stigende energipriser, men worst case scenario 
så tror kassereren, at vi går i 0-balance ift. budget. 
 

4. Standardkontrakt for funktionæransatte og standard ansættelsesbevis for timelønnede 
Standardkontrakt for funktionæransatte og standard ansættelsesbevis for timelønnede vil 
blive gennemgået på mødet. 
 
Udkast til standardkontrakt for funktionæransatte og standard ansættelsesbevis for 
timelønnede er medsendt som bilag. 
 
Referat: Til orientering. Jan Winther arbejder videre med tilretning af 
standardkontrakterne.  
 

5. Ansættelsessamtale med Carsten Højerslev (kl. 20:00) 
Udkast til Ansvar- og arbejdsopgaver for sportschef/klubchef i RTK 
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§ 2 Ansvar og arbejdsopgaver 
Klubchefen er ansvarlig for: 
a. Drift og udvikling af RTK i overensstemmelse med bestyrelsens overordnede strategi 
b. Ledelse af RTK’s trænerstab og administration 
c. Administrativ understøttelse af RTK’s frivillige 
d. RTK’s træningstilbud i samspil med træningschef 
e. Kontakt til RTK’s eksterne sportslige samarbejdspartnere herunder DTF, DGI, TennisØst 
og PadelDanmark. 
 Klubchefens arbejdsopgaver omfatter de nødvendige opgaver i forbindelse med de 
nævnte ansvarsområder. 
  
Carsten Højerslevs CV og hans input til stillingsbeskrivelse er vedlagt som bilag 
 
Referat: Ansættelsesprocessen fortsættes med indhentelse af referencer og 
forventningsafstemning i forhold til arbejdsopgaver. 
Efter mødet indhentede Jan Winther referencer og bestyrelsen besluttede derefter på e-
mail at ansætte Carsten Højerslev som klubchef i RTK med tiltrædelse 1. december 2022 på 
en kontrakt godkendt af den samlede bestyrelse. 
 

6. Orientering fra Formand og FU 
 
Referat: 
Fra formanden vedrørende trænersituationen: 
Pr. 1. november er det ikke lykkedes at skaffe ny træner til hold onsdag kl. 7-8 og onsdag 8-
9:30. De pågældende 11 spillere er blevet tilbudt træning på andre tidspunkter og det er 
lykkes at flytte 3 ud af 11 spillere til andre tider. Træningschefen arbejder fortsat på at finde 
løsning for de sidste 7. Der er trænere på resten af træningsplanen indtil jul. 
Pr. 1. januar arbejdes pt. på at finde ny(e) træner(e) på frivillige at tilpasse træningsplanen. 
Sisse Folmø fortsætter som timelønnet træner i dagtimerne samt om morgenen torsdag og 
fredag. Pt. 13 timer om ugen. Dette tal kan dog stige, idet vi udbyder yderligere 3 timers 
motionisttræning fredage mellem 9 og 12. 
Der mangler pt. trænere til hold mandage 15-21:30, tirsdage 14:30-16:00, onsdage 15-18, 
torsdage 15-21:30 og fredage 15-18. Det drejer sig overvejende om træning af ”blå” gruppe 
dvs. turneringsaktive spillere. 
Peter Sigdal og Jan Winther arbejder på at finde mulige træneremner. Hvis der tages 
kontakt til trænere på mindre timetal vil de blive midlertidigt ansat som timelønnede 
trænere på standardkontrakten for timelønnede (ansættelsesbevis). Hvis der kommer 
emner til stillingen som træningschef, indkaldes bestyrelsen til ansættelsessamtale med de 
pågældende. Bestyrelsen orienteres løbende om udviklingen. Det er hensigten at have en 
topkvalificeret cheftræner ansat senest 1. maj 2023, meget gerne tidligere. 
 
Fra kassereren vedrørende aktivitetstilskud: 
Der er den 31. oktober ansøgt om aktivitetstilskud fra Kommunen for 2023. Kommunen 
spørger hvor stor den samlede kontingentbetaling har været for medlemmer op til 24 år for 
2021. Det tal har kassereren simpelthen ikke, for vi har skiftet regnskabssystem. Han har 
derfor taget vores nuværende medlemstal på 197 medlemmer i kommunen og 12 
medlemmer uden for Kommunen. Divideret de samlede kontingenter for gruppen i 2021 
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med 210, og derefter ganget med 197. Dermed udgør de samlede kontingenter i 2021 for 
unge i Kommunen 94% af samtlige kontingenter for RTK-medlemmer op til 24 år. 
 

7. Orientering fra udvalgene 
 
Referat: Intet 
 

8. Eventuelt 
Intet 
 
Referat: 
Bestyrelsens kommende møder: Bestyrelsesmøde tirsdag den 6. december kl. 18:00 - senest 
22:00 (Forplejning Jonas Vestermann). 
Foreløbig dagsorden: 360° eftersyn af RTK’s aktiviteter (v. Pia Winther), 360° eftersyn af 
RTK’s bygninger og baner (v. Jonas Vestermann), udkast til strategi 2023 (v. Jan Winther 
med input fra de udvalgsansvarlige). 


