Referat - Bestyrelsesmøde Risskov Tennisklub - tirsdag 13. marts 2018 kl. 19
Sted:
Svend Hvidberg.
Tilstede:
Alle, dvs. Anette, Liz, Lone, Bo, Svend, Søren og Erik.
Referent:
Erik Segel.
Godkendelse af referat af møde:
Godkendt
Konstituering:
Søren: JTU, DTF, voksenintroduktion, Facebook, forskønnelsesprojekt. Seniortræning
sammen med Lone og Bo.
Liz: Regnskab/medlemmer - gruppe sammen med Anette. Pigeaften. Seniortræf onsdag”
sammen med Erik. Kontakt til rengøringsfirmaet. “Cafe nede ved Vandet”.
Anette: Junior. Liz gruppe sammen med Liz om “Regnskab/medlemmer”. Klubturnering backinggruppe med Bo. Pigeaften.
Lone: Introfolder. Voksenintroduktion. Seniortræning sammen med Bo og Søren. Oplæg om
Facebook. Pigeaften.
Bo: Seniortræning sammen med Lone og Søren. Fredagstræning. Herreaften sammen med
Svend og Erik. Aflaste formanden med “EDB-opgaver m.m.” Persondataforordningen.
Klubturnering - backinggruppe med Anette.
Svend: Baneinspektør, forskønnelsesprojekt. Herreaften sammen med Bo og Erik.
Erik: Holdturnering. Klubturnering (backinggruppe fortsat Anette og Bo). Opdatere sin del
hjemmeside inden standerhejsning. Herreaften sammen med Bo og Svend. “Seniortræf
onsdag” sammen med Liz.
Persondataforordningen:
Bo vil godt stå for det - laver oplæg og snakker med Søren.
Sæson 2018:
Søren har allerede lavet forarbejdet mht. udsendelse. Købe plads på VRI-infostander.
Fortsat betaling via bankoverførsel. Betaling af kontingent senest 6. april.
Kigge på mulighed for betaling via MobilPay.
Standerhejsning:
Lørdag 21. april kl. 11 - vi mødes kl. 10.
Liz kontakter rengøringsfirmaet inden standerhejsning.
Søren arrangeret, at Djurslands Bank og InSport kommer. Vi skal huske at orientere
Bellevuehallen om, at Djurslands Bank kommer serverer kaffe.
Anette: Brød og fisk.
Søren: Fadøl

JTUs fortjentsnål vil bliver overrakt til Ulla - Søren tjekker, at Ulla kommer.
Arrangementer 2018:
Mandag 16. april kl. 16.30: Arbejdsaften (Svend igangsætter, sørger for pizza/rødvin).
Onsdag 18. april: Byggeriet lovet færdigt.
Lørdag 5. maj kl. 11-13: “Tennissportens dag” (Liz - og om muligt Bo og Erik).
Lørdag 12. maj: 1. runde seniorholdturnering (inkl. 1. division damer mod ALTS)
Onsdag 23. maj: “Intromøde for nye medlemmer” (Lone og Søren og om muligt Erik).
Fredag 25. maj: Herreaften (Bo, Svend og Erik).
Lørdag 26. maj: 2. runde seniorholdturnering (inkl. evt. 1. division herrer mod Randers II).
Onsdag 30. maj: 1. runde veteranholdturnering.
Torsdag 31. maj: Pigeaften (Anette, Liz og Lone).
Lørdag 2. juni: 3. runde seniorholdturnering (inkl. 1. division damer mod Aars).
Onsdag 6. juni: 2. runde veteranholdturnering.
Lørdag 9. juni: Gourmet (Erik kontakter Brdr. Gourmet + planlægger tiebreak-MD).
Onsdag 20. juni: 3. runde veteranholdturnering.
Lørdag 11. august: 4. runde seniorholdturnering (inkl. evt. 1. division herrer mod Silkeborg.
Onsdag 15. august: 4. runde veteranholdturnering.
Lørdag 18. august: 5. runde seniorholdturnering (inkl. 1. division damer mod AGF)
Onsdag 22. august: 5. runde veteranholdturnering.
Lørdag 15. september: Finaler klubturnering + klubfest.
1.hold herrer 2018:
Ingen fra sidste års divisionshold har meldt tilbage, at de spiller for RTK i år.
Som det står nu, har RTK ikke noget “2. division herrehold” - Erik kontakter spillerne for
afklaring - ellers må “2. division herrer” trækkes 2018 (vi er tilmeldt og dermed også betaling
af tilmeldingsgebyr).
Holdturnering 2018:
Erik: RTK forventes 2018 igen under DTF og JTU at tilmelde 2 dameseniorhold (1. division,
Jyllandsserien - spiller om lørdagen), 2-3 herreseniorhold (evt. 2. division (se ovenfor), serie
1 og serie 2 - spiller også om lørdagen) og 3 veteranhold (40+Elite, 50+Elite og 60+Elite spiller om onsdagen). Hvis der er interesse, der oprettes yderligere hold - det gælder
specielt om lørdag/søndag, hvor der er bedst plads på anlægget. Herudover er der mulighed
for 2- eller 4- personers dame-, herre- og mixedrække i JTUs fleksible holdturnering, DTF
Cup for motionister og DGIs holdturnering, hvor disse turneringer mere er for motionister,
kampene aftales fra gang til gang.
Erik modtaget mail fra Ole Bonderup om oprettelse af et 55+/60+Regionshold og
efterfølgende fra JTU fået accept til dette hold kan spille hjemmekampe på andre
hverdagsaftener eller i weekenden, hvis det ikke kan lade sig gøre om onsdagen.
Enighed om, at sige ja til oprettelse af et 55+/60+Regionshold + evt. lignende hold og til, at
de kan spilles 1-2 hjemmekampe på andre hverdagsaftener, hvis det ikke kan lade sig gøre
om onsdagen.
Erik sender inden standerhejsning mail til medlemmerne holdturnering + opslag i klubhuset
og opdatering på RTKs hjemmeside.

Søren og Erik har modtaget henvendelse fra DGI om et møde om, hvad DGI kan tilbyde
specielt af holdturnering - besvares, når vi er nærmere planlægning af holdturnering i RTK.
Seniortræf/søndagstennis:
Liz og Erik står for seniortræf og starter det op - åbent forum - onsdage kl. 10-12. Erik
kontakter Anne-Grete Holm Jensen og står for info på hjemmesiden.
Søndagstennis søndag kl. 18-20 - Svend starter op - taler om det på næste møde.
Træning 2018:
Lone står for seniortræning sammen med Bo og Søren. Ikke mange herrer var tilmeldt
seniortræning sidste år - vi skal bl.a. overveje nye tilbud til herrerne.
Erik Eibye har sendt mail “Ansøgning om tennisjob” til Erik. Erik Eibye og andre trænere kan
tilbyde og give træning på samme måde i RTK i år.
Lone omtaler Q-tennis, som et JTU-tilbud i RTK - Lone undersøger nærmere.
Søren spørger Lars Elkjær om “Træning en dag 2018 i RTK”.
Voksenintro:
Lone, Liz og Søren står for det.
Hjemmesideopdatering:
Enighed om, at referat af bestyrelsesmøder fremadrettet skal lægges på RTKs hjemmeside.
Erik og andre sørger for opdatering af respektive dele af hjemmesiden inden
standerhejsning.
Søren lægger “Formandens beretning” og referat fra GF på hjemmesiden.
Svend foreslår “Tennisrejser” på hjemmesiden som links?
Forskønnelsesprojekt:
Svend: Ansøgning sendt til Aarhus Kommune via “Akutpuljen” - arbejdet forventes at kunne
gå i gang i slutningen af marts måned og er i givet fald lovet færdig 18. april. Søren kontakter
VRI/Bo Dall-Hansen mhp. “højt net”, så det er mindre sandsynligt, at bolde lander RTKs tag
og på grusbanerne, hvor de så hentes af fodboldspillere med fodboldsko. Alternativt anmode
VRI om “ikke målmandstræning mod RTK”.
Indtænke lys og varmerør i forskønnelsesprojekt - gerne tændes “indenfor”.
Næste møde:
Hjemmesideopdatering hos Søren tirsdag 20. marts kl. 17.30-19.00,
Bestyrelsesmøde mandag 30. april kl. 17-19 i klubhuset
Eventuelt:
Klubturneringsgruppe (Erik laver oplæg til Anette og Bo).
Næste bestyrelsesmøde hos: Bo - Liz - Søren - Lone - Anette - Erik - Svend.
Ref. Erik Segel, 2018 03 15

