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Bestyrelsesmøde - referat 
 
Tid: Torsdag den 23. marts 2023 kl. 18.30 -22:08 på Dronning Sofies Vej 
Forplejning: Peter Sigdal 
 
Deltagere: Andreas Andersen, Niels Ingemann Møller, Helle Michaelsen, Peter Sigdal, Jonas Ve-
stermann, og Jan Winther. 
Klubchef Carsten Højerslev er inviteret til at deltage i mødet 
 
Afbud: Ingen 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Referat: 
Dagsorden godkendt med tilføjelse af nyt punkt 10: Godkendelse af aftale om fysisk træ-
ning med Movement by M©. 
 

2. Roskilde Tennis Klub netop nu. Aktuel orientering fra klubchefen 
 
Referat: Orientering taget til efterretning 
 

3. FU beslutninger siden sidste bestyrelsesmøde 
FU mødtes mandag den 13. marts med klubchefen og drøftede tilmelding til sommertræ-
ning og tilmelding til hold. FU godkendte klubchefen oplæg som efterfølgende er udsendt 
til medlemmerne. FU godkendte ligeledes administrationens forslag om kortbetaling ved 
tilmelding for træning og andre aktiviteter. 
Trænersituationen blev også drøftet og klubchefen blev bemyndiget til at arbejde videre 
med intern løsning af cheftrænersituationen som minimum i udendørssæsonen. Eventuelle 
tvivlsspørgsmål drøftes løbende med Peter Sigdal (særlig ansvarlig for træning). 
Endelig drøftedes forslag om af ændre fristen for afbestilling af indendørsbaner med tilba-
gebetaling af baneleje fra nugældende 2 timer til 6. eller 8. timer fra starten af indendørs-
sæsonen 2023-24.  
 
Referat: Orientering taget til efterretning  
 

4. Siden sidst. Kort orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer 
RTK’s nye hjemmeside er lanceret torsdag den 16. marts. 
Nyhedsbrev fra formanden udsendt torsdag den 16. marts. 
Peter Sigdal repræsenterede RTK ved DTF’s generalforsamling lørdag den 18. marts. 
Roskilde Kommune har overtaget driften af og ansvaret for hjertestarteren på Dronning So-
fies Vej, fordi hjertestarteren er placeret på en kommunal bygning. Vi er bruger af klubhu-
set ikke ejere. 
Formanden har jf. mailbeslutning i bestyrelsen underskrevet ny ansættelsesaftale med 
Sisse Folmø gældende fra 1. april 2023. Yderligere orientering og drøftelse på mødet som 
aftalt i mailbeslutning. 
 
Referat: 
Orientering fra formanden jf. dagsordensteksten 
Aktivitetsudvalget: Planlægning af Maj kampagne og holddannelse i fuld gang. 
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Juniorudvalget: Aktivitetsplan for udendørssæsonen klar 
Anlægsudvalget: Orientering om varmepumpe og padel 
Kasserer: Orientering om regnskab pr. 28.2. Kvartalsregnskab forelægges på næste besty-
relsesmøde. Der laves en særlig budgetopfølgning på træningsområdet. Kassereren indkal-
der klubchef, bogholder og formand til møde om budgetopfølgningen på træningsområdet. 
Sponsorudvalget: Nej fra Otto Suenson til sponsorat. 
Peter Sigdal orienterede om DLF’s generalforsamling den 18. marts. 
Orientering taget til efterretning 
 

5. Prioriterede målsætninger for anlæg (baner og bygninger) 
Jonas Vestermann fremlægger forslag fra anlægsudvalget 
 
Referat: 
Jonas Vestermann gennemgik udkast til 5-års plan fra anlægsudvalget. 
Bestyrelsen arbejder videre på en samlet ”fortælling” om 5-årsplanen og dens elementer ud 
fra udkastet. 
Jonas Vestermann og Jan Winther forelægger plan for Roskilde Kommune på møde mandag 
den 27. marts. 
 

6. Gennemgang af aktivitetsudvalgets medlemsundersøgelse 
Helle Michaelsen fremlægger og gennemgår aktivitetsudvalgets medlemsundersøgelse. 
Bilag: ”Respons fra RTK medlemsundersøgelse udsendt primo 2023” 
 
Referat: 
Helle Michaelsen gennemgik aktivitetsudvalgets medlemsundersøgelse, herunder en række 
refleksioner over de indkomne besvarelser. Der er lagt en tilbagemelding på medlemsunder-
søgelsen på RTK’s hjemmeside. De medlemmer, der har tilbudt at være frivillige er blevet 
kontaktet. De forskellige forslag og input er formidlet til klubchefen bestyrelsens særligt an-
svarlige på de forskellige områder og indgår dermed i bestyrelsens videre arbejde. 
 

7. Strategi (fortsat) 
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. 
På bestyrelsesmødet den 6. februar 2023 var beslutningen at afvente opgørelse af aktivi-
tetsudvalgets medlemsundersøgelse og anlægsudvalgets prioriterede målsætninger, samt 
at Jonas Vestermann, Helle Mikaelsen og Jan Winther sideløbende gennemgik de indkomne 
målsætninger med henblik på yderligere operationalisering m.v. 
Aktivitetsudvalgets medlemsundersøgelse og anlægsudvalgets prioriterede målsætninger 
foreligger nu (punkt 5 og 6 på dette møde). Indkomne målsætninger er vedlagt som bilag 
(”Bilag om målsætninger til bestyrelsesmødet den 23. marts om strategi”) 
 
Referat: 
Det videre arbejde med strategien drøftet efter input fra anlægsudvalget (punkt 5 på dags-
ordenen), fra aktivitetsudvalgets medlemsundersøgelse (punkt 6 på dagsorden) samt fra de 
enkelte områder aktivitetsudvalg, juniorudvalg, elite og sponsorudvalg. 
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På baggrund af de forskellige input og drøftelserne på mødet udarbejder Helle Michaelsen 
og Jan Winther udkast til færdig strategi til næste bestyrelsesmøde. Herefter bliver strate-
gien formidlet til medlemmer, ansatte og frivillige. 
 

8. Infoskærm på Dronning Sofies Vej 
Forslag fra Peter Sigdal om opsætning af informationsskærm på Dronning Sofies Vej med 
AVC Display løsning. Løsningen er helt den samme som der allerede er installeret ude i 
Darup hallen. Da vi allerede har en løsning og betaler de 349 kr. pr mdr. vil der ikke være 
yderligere mdr. driftsudgifter ved at tilføje nedenstående løsning. Skærmen koster ca. 
15.000 kr. + moms. Ud over dette skal vi sørge for at få etableret el til skærmen. 
 
Referat: Godkendt 
 

9. Bestyrelsesmøder 2023-2024 
Forslag (husk kalendere): Tirsdagene den 18. april, 16. maj, 13. juni, 22. august, 26. septem-
ber, 10. oktober, 14. november, 12. december, 16. januar og 20. februar. Generalforsamling 
2024 onsdag den 13. marts. 
 
Referat: Bestyrelsesmøder frem til generalforsamlingen i 2024 afholdes på følgende tirs-
dage: 18. april, 16. maj, 13. juni, 22. august, 26. september, 10. oktober, 14. november, 12. 
december, 16. januar og 20. februar. Generalforsamling 2024 onsdag den 13. marts. 
 

10. Godkendelse af aftale om fysisk træning med Movement by M© 
 
Referat: Godkendt 
 

11. Eventuelt. 
 
Referat: 
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 18. april kl. 18:00 på DSV. 
Udkast til dagsorden udsendes tirsdag den 11. april. 
Der er pt. følgende punkter på dagsordenen: 
Regnskab og budgetopfølgning efter 1. kvartal, Godkendelse af strategi 2023, Orientering 
om / drøftelse af Juniorudvalgets arbejde, Drøftelse af rammer for planlægning af inden-
dørs sæson 2023-24 herunder rammer for træning (bl.a. antal træningsuger) 
 


