Roskilde Tennis Klub

Referat af bestyrelsesmødet den onsdag den 10. maj 2017 kl. 17:30 – 20:45 i klubhuset på Dronning Sofies Vej.
Deltagere: Anni Nielsen, Hans Chr. Stigaard, Hans Henrik Bülow, Jacob Gregersen, Jan Winther
Jonas Vestermann.
Henrik Overgaard var inviteret til at deltage i mødet.
Afbud: Ingen
1. Orientering om træningsplanen for sommersæsonen (Hans Chr.)
Sommertræningen er netop sat i gang. På mødet vil HC og Sisse kort orientere om træningsplanen.
Referat: Til orientering
2. RTK's træningstilbud herunder antallet af træningsuger (Hans Chr.)
Som forberedelse til planlægning af træningstilbuddet for indendørssæsonen 2017-18 har
vi aftalt at drøfte træningstilbuddet herunder antallet af træningsuger.
Træningsperioder
Udendørssæsonen starter første mandag i maj og skal principielt fortsætte de første to
uger ind i september. Herefter må det anses at være for mørkt at træne efter kl. 19:30. De
sidste 14 dage i september skal bruges til at lave indendørs træningsplan. Der skal i den
forbindelse også tages hensyn til afvikling af klubturneringen.
Indendørssæsonen starter første mandag i oktober og slutter 14 dage før udendørssæsonen begynder. Disse 14 dage skal primært bruges til at lave træningsplan og eventuel afspadsering blandt trænerne.
I træningsfrie perioder vil trænerne lave særlige arrangementer for forskellige medlemsgrupper.
Referat: Træningsperioderne princip godkendt som forelagt. Der er ikke træning (bortset
fra camps og særlige arrangementer) i skoleferierne. Efter sommerferien starter træningen
torsdag den 10. august og slutter den 15. september.
Klubmesterskaber afholdes (efter høring af arrangørerne) i weekenderne den 2.-3. september og den 9.-10. september med finaler den 16. september. Der kan suppleres med
kampe i Darup på hverdage i timer udenfor træningen.
Hans Chr. fremlægger på næste møde konkrete træningsperioder i indendørssæsonen
2017-18.
3. Retningslinjer for privattræning og ekstra holdtræning (Hans Chr. og Jan)
Vi ser i stigende omfang der arrangeres privat træning mellem enkelte medlemmer og forskellige trænere. Der arrangeres også træningssessioner og træningskampe mellem de forskellige motionist- og veteranhold. Der anmodes ofte om, at klubben skal booke baner til
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disse arrangementer.
Som udgangspunkt må det være klubben uvedkommende når enkelte medlemmer arrangerer privat træning.
Forslag til retningslinjer
Om privattræning:
Medlemmer kan arrangere privat træning. Det enkelte medlem booker selv bane i henhold
til RTK’s almindelige bookingregler, betaler den almindelige bookingpris indendørs og sørger selv for bolde, boldkurve m.v.
RTK stiller ikke bolde m.v. til rådighed for privattræning.
RTK opkræver ikke særlige gebyrer for baneleje i forbindelse med privattræning for medlemmer.
Om ekstra holdtræning og træningskampe:
Holdkaptajner kan arrangere ekstra holdtræning og interne træningskampe. Arrangørerne
booker selv bane i henhold til RTK’s almindelige bookingregler og sørger selv for bolde,
boldkurve m.v.
RTK stiller ikke bolde m.v. til rådighed for interne træningskampe.
Referat:
Om privattræning: Forslag til retningslinjer godkendt, idet der gives mulighed for leje træningsbolde for 50.- kr. pr. time. Hans Chr. Sørger for den praktiske organisering.
Om ekstra holdtræning og træningskampe: Forslag til retningslinjer godkendt med overgangsordning for juniorhold/juniorkaptajner foreløbig for 2017.
Overgangsordningen består i at juniorkaptajner fortsat kan ringe til Henrik Overgaard og
bede ham om at booke baner til trænings-juniorholdkampe. Begrundelsen for overgangsordningen er, at mange forældre ikke kender bookingsystemet og de enkelte spilleres medlemsnumre.
4. Junior drop-in (Hans Chr. og Jan)
Juniorudvalget har bedt om to baner onsdag kl.18:00-19:00 til et junior drop ind på Dronning Sofies Vej. Onsdag aften er den eneste aften vi har nogle frie baner til booking blandt
medlemmerne. Vi har allerede fået kritik for at booke for mange baner.
På mødet drøfter vi problemstillingen.
Henrik Overgaard har meddelt juniorudvalget, at de må afvente en principiel beslutning fra
bestyrelsen.
Referat: Juniordrop ind godkendt på 2 baner på onsdage kl. 18:00-19:00. Jonas sørger for
tilpasning af baneforbrug til det faktiske behov.
5. Fremtiden for NETOP (Hans Henrik)
NETOP er RTK’s årsskrift. NETOP er indtil i år blevet produceret umiddelbart efter årsskiftet
og blevet omdelt/lagt til afhentning i februar for at kunne være en del af materialet til generalforsamlingen.
I 2017 har vi ventet med at producere NETOP til efter generalforsamlingen, således at bladet kunne opdeles/afhentes i forbindelse med Store åbningsdag.
På mødet skal vi drøfte NETOP’s fremtid.
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Referat: Udsættes til næste møde
6. Store Åbningsdag (Henrik O.)
Vejret på Store Åbningsdag var ikke med os i år.
På mødet vi kort drøfte afviklingen af Store Åbningsdag.
Referat: Stor ros til arrangementet.
Opmærksomhed på at annoncering ikke gav yderligere tilmeldinger til maj-kampagnen (pt.
45 tilmeldte). Vi skal overveje arrangement på Stændertorvet i 2018.
7. Samarbejdsaftale om bolde og tøj (Jacob)
Kort orientering om den indgåede aftale med Sport Direct og Cool-Sport (Head)
Referat: Til orientering
Det blev aftalt at tøj iht. kontrakten i 2017 er til seniorhold. Til juniorhold indkøbes T-shirts
m. logo til alle holdspillere. Udgiften afholdes indenfor juniorudvalgets budget.
8. Orientering
b. Orientering fra formanden (aftalt møde med Borgmesteren, henvendelse om padel, status for supplering af bestyrelsen med et ekstra medlem, udarbejdelse af APV)
c. Orientering fra næstformanden (møde med Roskilde Festival)
a. Orientering fra kassereren (regnskab)
c. Orientering fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer og udvalg
d. Orientering fra klubchefen
Referat: Til orientering
9. Punkter til næste møde onsdag den 14. juni kl. 17:30 til senest 20:30 i det lille
klubhus på Dronning Sofies Vej.
Referat:
1. Forslag til træningsperioder i indendørssæsonen 2017-18 (Hans Chr.)
2. Fremtiden for NETOP (Hans Henrik)
3. Oversigt over boldforbrug. Hvad bruges klubbens bolde til? Eventuelt et forslag til retningslinjer (Hans Chr.)
10. Evt.
Referat:
1. Jan svarer på bestyrelsens vegne på henvendelse fra Phuong.
2. Hans Chr., Hans Henrik og Jan aftaler møde med arrangører af tirsdags-, torsdags- og
søndagstennis om rammer for de pågældende arrangementer. Hans Chr. Sørger for indkaldelsen.
3. Jan kontakter Jyllinge Tennis & Padel Klub om RTK’s muligheder for at prøve at spille
padel på Jyllinge Tennis & Padel Klubs baner.
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