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Bestyrelsesmøde - referat 
 
Tid: mandag den 6. februar 2022 kl. 18.00 - senest 22:00 på Dronning Sofies Vej 
Forplejning: Henrik Gøtke 
 
Deltagere: Andreas Andersen, Hans-Henrik Bülow (punkt 1-10), Henrik Gøtke, Peter Sigdal, Jonas 
Vestermann, og Jan Winther. 
Klubchef Carsten Højerslev er inviteret til at deltage i mødet under punkt 1-10. 
Helle Michaelsen er inviteret til at deltage i mødet. 
 
Afbud: Pia Winther 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Referat: Dagsorden godkendt 
 

2. Roskilde Tennis Klub netop nu. Aktuel orientering fra klubchefen 
 
Referat: Klubchefen orienterede om aktuelle emner i RTK 
 

3. Siden sidst. Kort orientering fra 
 
Aktivitetsansvarlig:  
 
Junioransvarlig: 
 
Anlægsansvarlig: 
 
Næstformand: 
 
Kasserer: 
Præsentation af et forslag fra et medlem om, hvordan man kan lave "nye toiletter" på Dronning So-
fies Vej (både for herrer og damer), uden at udvide toiletterne ved at forskyde bagvæggen ind i 
Kurts værksted. 
Siden bestyrelsen i dec. 2022 gjorde betaling via automatisk korttræk gratis, har flere og flere af 
vore medlemmer valgt denne betalingsform. Det er gratis, nemt, man skal ikke selv huske at betale 
girokort, og skal man have penge retur fra klubben sker dette også automatisk. 
 
Formand: 
Om hvordan arbejdet med den ny hjemmeside skrider frem. Referat af møde om sagen 
den 2. februar 2023 
Møde med souschef i Kultur, Bibliotek og Idræt i Roskilde Kommune den 2. februar 2023 
Om cheftrænersituationen. 
 
FU: 
a. FU har godkendt nyt træningskoncept ”fleksibel træning” til klubchefens ”værktøjs-
kasse”. Fleksibel træning er et kortere forløb hvor den der modtager træningen betaler for 
den konkrete trænerløn og ca. halvdelen af baneprisen indendørs. Træneren får løn via 
klubben. 
b. Formand og kasserer har haft møde den 18. januar med Roskilde Ældre Motion (RÆM) 
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om fornyelse af aftale om RÆMs benyttelse af udendørsbaner i Darup. Ny aftale for 2024-
2028 underskrevet den 26. januar. 
c. Store Åbningsdag er fastsat til lørdag den 29. april 2023 
 
Referat: Ud over den i dagsorden nævnt orientering blev der orringeteret om aktivitetsud-
valgets medlemsundersøgelse, maj-kampagnen 2923, om padelbanerne (Vi har fortsat ikke 
fået endelig tidsplan fra entreprenøren) og om ny sponsoraftale med Kaatsu fitness. 
 
 

4. Regnskab 2022 
Kassereren forelægger regnskabet for 2022. 
 
Referat: Regnskabet godkendt, og forelægges nu den generalforsamlingsvalgte revisor. 
 

5. Forslag til budget for 2023 
Kassereren fremlægger udkast til budget for 2023 (pt. samme dagsordenstekst som til mø-
det den 10. januar 2023) 
Udgifter og indtægter er budgetlagt efter ”bedste mands bedste skøn” på baggrund af erfa-
ringer og regnskabstals fra tidligere år og forventede ændringer i 2023, herunder tilpasning 
til forventet og allerede konstateret medlemsnedgang. Kontingenter er forudsat hævet 
med 5% svarende til den forventede generelle inflation, herunder øgede energipriser og 
lønninger. 
Af større ændringer kan nævnes flytning af administrationsudgifter fra træning til admini-
stration, idet udgiften til klubchefens løn er budgetlagt på administration. Dette betyder en 
samlet forøgelse af administrationsudgifter fra 2022 til 2023 på i alt 523 t. kr. hvoraf de 270 
t. kr. er flyttet fra træning, 30 t. som noget nyt afsat til frivilligfest og 13 t. forøgelse af an-
dre administrative udgifter til IT m.v. Den samlede merudgift til styrkelse af RTK’s admini-
stration og understøttelse af bestyrelsens arbejde er således 210 t. kr. 
Nettobudgettet til træning er 247 t. kr. svarende til omkostninger til ledelse og trænings-
planlægning m.v. til cheftræneren. Udgiften til trænere, herunder udgiften til cheftræne-
rens banetimer er således finansieret af indtægter fra træningsgebyrer. 
De øvrige områder er fremskrevet efter ”bedste mands bedste skøn” som nævnt ovenfor. 
Totalt udviser budget 2023 et budgetteret overskud på 205 t. kr. til Treks fremtidige an-
lægsopgaver. Dette overskud har tidligere været omkring 300 t. kr. 
Det reducerede overskud skyldes ud over den øgede administration en nedgang i halind-
tægter for 2022 på 25 t. kr. ift. tidligere år. 2023 halindtægter er derfor budgetlagt ud fra 
de lavere 2022 tal. 
 
Referat: Forslag til budget for 2023 godkendt 
 

6. Drøftelse af strategi 2023 (fortsat fra bestyrelsesmøderne den 6. december 2022 og 10. 
januar 2023):  
Der var på bestyrelsesmødet den 6. december 2022 overordnet enighed om de styrende 
værdier og de strategiske mål, som de fremgik af Jonas Vestermanns oplæg. 
Drøftelserne fortsatte på mødet den 10. januar 2023 med drøftelse af ”styrker - svagheder-
muligheder og trusler” som de fremgår af oplægget. 
De enkelte bestyrelsesmedlemmer har på forskellig måde forelagt eller fremsendt forslag  
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til konkrete mål indenfor deres særlige ansvarsområder. Forslagene er sammenskrevet til 
et samlet udkast til konkrete mål. Klubchefen har derefter indsat sine kommunentarer og 
tilføjelser. 
Formanden foreslår, at dette udkast drøftes på mødet og at Jonas Vestermann og Jan Win-
ther efter mødet tilretter oplægget, som derefter endeligt godkendes pr. e-mail. 
 
2 bilag: Målsætninger fra bestyrelsesmedlemmer og tilføjelser fra klubchefen... og Strategi 
Roskilde Tennis Klub 2023 styrende værdier og strategiske mål.. 
 
Referat: Behandlingen af punktet udsat og afventer opgærelse af aktivitetsudvalgets med-
lemsundersøgelse og anlægsudvalgets prioriterede målsætninger. Sidenløbende gennemgår 
Jonas Vestermann, Helle Mikaelsen og Jan Winther de indkomne målsætninger med henblik 
på yderligere operationalisering m.v. 
 

7. 360° eftersyn af RTK’s tilbud til juniorer 
Andreas Andersen og Carsten Højerslev gennemgår på mødet RTK’s aktuelle tilbud til junio-
rer. 
Bilag: 360 graders eftersyn af RTK’s tilbud til juniorer 
 
Referat: Til orientering 
 

8. 360° eftersyn af RTK’s sponsorer 
Peter Sigdal vil på mødet fortælle om arbejdet med at skaffe sponsorer og om RTK’s aktu-
elle sponsorer. 
RTK har i øjeblikket følgende sponsorer: 
HiFi Klubben 
Søholt Erhversrengøring 
Meny (er udløbet 1. jan. 23 – skal genforhandles, er svær at få fat i) 
Kaatsu fitness 
Sparekassen Kronjylland 
 
Referat: Til orientering 
 

9. Foreberelse af generalforsamlingen den 8. marts. 
Generalforsamlingen afholdes i RB’s cafe på Rådmandsvej. Lokalet er bestilt. Vi sørger selv 
for smørrebrød og vi køber øl og vand i cafeen. Peter Sigdal og Jan Winther arbejder pt. på 
at finde revisorkandidat i form af en registreret revisor der evt. også vil være sponsor for 
klubben. 
Bilag: RTK indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023. 
 
Referat: Indkaldelsen drøftet. Hvis aftalen med den registrede revisor når at komme på 
plads, vil han være bestyrelsens forslag til revisor. Henrik Gøtke meddelte op til mødet at 
han ikke var kandidat til et år mere i bestyrelsen. Bestyrelsen har pt. ikke forslag til erstat-
ning af Henrik. Bestyrelsen ønsker fortsat en bestyrelse på 7 medlemmer (det er et ved-
tægtskrav at bestyrelsen har en mening om bestyrelsens størrelse). Lykkes det ikke at finde 
en kandidat. Kunne bestyrelsen bede generaforsamlingen om efterfølgende at finde en 
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kandidat og optage vedkommende i bestyelsen frem til generalforsamlinfen i 2024. 
 

10. Eventuelt 
Fest for frivillige og ansatte.  
Bilag: Frivillige i RTK oversigt. 
 
Referat: Oversigt over frivillige i RTK forlagt. 
Generalforsamling onsdag den 8. marts 2023 i Roskilde Boldklubs cafe i Rådmandshaven 
Bestyrelsesmøder efter generalforsamlingen frem til næste års generalforsamling er forelø-
big planlagt til tirsdage den 14. marts (bl.a. konstituering efter generalforsamlingen), 18. 
april, 16. maj, 13. juni, 22. august, 19. september, 10. oktober, 14. november, 12. decem-
ber, 16. januar og 20. februar. Generalforsamling 2024 onsdag den 13. marts. 
 

11. Administration og organisering 
Hvis der er tid, evaluering af administrativ organisation 
 
Referat:  Det er i Carsten Højerslevs kontrakt forudsat at hans arbejdsbeskrivelse konkreti-
seres i løbet af de første 3 måneder. På baggrund af det samarbejde vi har set frafaldes 
denne konkretisering, da den ikke giver mening. I stedet arbejdes på på sigt i samarbejde 
med Carsten at få en oversigt over hvilke arbejdsopgaver Carsten påtager sig. 
Formålet med dettte at at bestyrelsen bør vide hvad vi skal tage os af, hvis Carsten pludse-
lig skulle blive syg eller lignende. 
Bestyrelsen bemyndigede formanden til at indgår standardkontrakt med Hans-Henrik Bülov 
om bogholderopgaven på lignende vilkår som RTK’s lønmedarbejder gældende fra 1. april 
2023. 
 
 


