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Skriftlig beretning fra formanden før RTK’s ordinære generalforsamling den 8. marts 2023.  

Kære medlemmer 

Som bekendt blev jeg valgt som formand for Roskilde Tennis Klub for 1½ år på en ekstraordinær generalfor-
samling den 14. september 2022. Baggrunden var at Per Thyge Rasmussen havde trukket sig som formand 
og at det ikke var lykkedes for bestyrelsen at finde en ny kandidat, der ville påtage sig opgaven. 

En meget usædvanlig situation. Jeg tilbød at ”genopstå” og påtage mig opgaven i en begrænset periode 
frem til den ordinære generalforsamling i marts 2024 med det særlige projekt sammen med den øvrige be-
styrelse at tage hånd om de opgaver, der lå på bestyrelsens bord, løse de udfordringer, der måtte være og 
komme, sørge for en fælles retning for klubben (ny strategi) og derefter sørge for at en ny formand kunne 
tiltræde i 2024 med et tidsforbrug, der er overkommeligt og foreneligt med arbejde og familieliv. 

Jeg startede med individuelle samtaler med de øvrige bestyrelsesmedlemmer og de ansatte med henblik på 
at skaffe mig et overblik over RTK’s tilstand og udfordringer netop nu. Dette udviklede sig til at bestyrelsen 
sammen har foretaget et 360° eftersyn af RTK startende med træningen og klubbens administration og se-
nere en række områder af RTK’s virksomhed. Sideløbende med dette har bestyrelsen arbejdet med en ny 
strategi for RTK med formulering af styrende værdier og strategiske mål. Arbejdet med dette er ikke fær-
digt. En 90% version vil blive forelagt i forbindelsen med formandens mundtlige beretning på generalfor-
samlingen den 8. marts 2023. 

Det har ikke været en rejse uden bump på vejen. Blandet andet opsigelser fra trænere, først Jamie Coshan 
og derefter fra træningschef Sisse Folmø var udfordringer vi helst ville have være foruden. Heldigvis har 
Sisse Folmø og de øvrige ansatte ydet et meget engageret og konstruktivt bidrag til at komme positivt vi-
dere. 

Vi arbejder stadig på en løsning på vores (chef)trænersituation. På bestyrelsens møde den 10. januar havde 
vi planlagt en ansættelsessamtale med en cheftrænerkandidat. Kandidaten trak sig desværre 2 dage af pri-
vate grunde. Det var meget ærgerligt for RTK, fordi den pågældende kandidat ville have været et meget fint 
match og passet rigtig godt ind hos os. 

Det er fortsat bestyrelsens hensigt at få ansat en ny cheftræner, hvis den rigtige kandidat kan findes, og vi 
arbejder på forskellig vis videre med at finde den rigtige. 

Det er desværre ikke lykkedes, men det skal også nævnes, at vi også er meget tilfredse med vores træner-
stab, som den ser ud lige nu. Vi har 3 rigtige dygtige (tidligere) cheftrænere, som nu blot er timelønnede, 
men de er stadig en stor kapacitet for hele klubben 

Vi har hele vejen - trods forskellige udgangspunkter - haft et åbent, tillidsfuldt, lyttende og konstruktivt 
samarbejdet i bestyrelsen (også om de svære ting), og alle bestyrelsesmedlemmer har taget fat og ydet de-
res bidrag til at få løst problemer og sat ny fælles retning. 

Allerede den 2. november tog bestyrelsen konsekvensen af eftersynet af de administrative opgaver og an-
sætte en klubchef (Carsten Højerslev) pr. 1. december 2022. Klubchefen skal bl.a. understøtte bestyrelse, 
udvalg, frivillige og andre ansatte. Dette har vist sig at være et helt rigtigt valg. Carsten Højerslev er kommet 
rigtig godt i gang og yder allerede mere end vi kunne forvente. 

Det budgetforslag for 2023 bestyrelsen fremlægger tager højde for ansættelse af klubchefen og indeholder 
desuden budget til en cheftræner. 
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Ja, vi har en god klub med masser af aktiviteter med konkurrence og socialt samvær, holdkampe og træning 
for alle medlemsgrupper. Vi har mange frivillige og ansatte, der yder hver deres værdifulde og uundværlige 
bidrag til klubben. 

Det betyder dog ikke, at vi ikke kan blive endnu bedre, herunder bedre til at fokusere på det vigtigste og til 
tillidsfuldt samarbejde i respekt for hinandens roller. 

Jeg håber generalforsamlingen vil bakke op om dette projekt og genvælge bestyrelsen som foreslået. Det er 
helt afgørende for, at jeg kan fuldføre den opgave, jeg påtog mig den 14. september 2022. 

Roskilde den 5. marts 2023 

 
Jan Winther 
Formand for Roskilde Tennis Klub 


