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Bestyrelsesmøde - referat 
 
Tid: Onsdag den 8. marts 2023 kl. 21.45 - 22:00 i FC Roskildes Launge i Idrætsparken, Rådmands-
haven 6 i Roskilde (umiddelbart efter generalforsamlingen) 
Forplejning: Ingen 
 
Deltagere: Andreas Andersen, Niels Ingemann Møller, Helle Michaelsen, Peter Sigdal, Jonas Ve-
stermann, og Jan Winther. 
 
Afbud: Ingen 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Referat: Godkendt 
 

2. Bestyrelsens ansvar- og arbejdsområder 
Jan Winther foreslår: 
Bestyrelsens ansvar er strategi, organisation, struktur, overordnet planlægning m.v. Ansva-
ret 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 be-
styrelse kan træffe og træffer de nødvendige og tilstrækkelige beslutninger vedrørende de-
res 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 en-
kelte 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 arbejdsopga-
ver kan varetages og varetages. Formanden repræsenterer klubben udadtil. 
 
Referat: 
Godkendt 
 

3. Valg af næstmand 
Valg af næstformand 
 
Referat: Peter Sigdal valgt 
 

4. Godkendelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder 
Jan Winther forslår efter drøftelse med den enkelte bestyrelses medlemmer følgende: 
Niels Ingemann Møller: 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: Næstformand med særligt ansvar for sponsorer, træning og elite 
Andreas Andersen: Særligt ansvar for aktiviteter for juniorer. Formand for juniorudvalget.  
Helle Michaelsen: Særligt ansvar for frivillighed samt aktiviteter for voksne herunder 
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begynder- og motionistudvalg. Formand for aktivitetsudvalget. 
 
Referat: Godkendt 
 

5. Forretningsorden 
Jan Winther foreslår at bestyrelsen følger følgende principper for dagsorden og referat for 
bestyrelsens møder indtil vi får udarbejdet en egentlig forretningsorden: 
a. Der oprettes et forretningsudvalg bestående af Helle Michaelsen, Peter Sigdal og Jan 
Winther 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). 
i. Klubchefen inviteres som hovedregel til bestyrelsens møder 
 
Referat: Godkendt 
 

6. Eventuelt 
 
Referat: Næste bestyrelsesmødet torsdag den 23. marts kl. 18:30 på DSV. 
 
 


