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Protokoll fra styremøte i Kristiansand 
Tennisklubb 
 
 
Møtenummer: 11/22 
Dato: 13.10.2022   
Kl.: 18:00-20:30    
Sted: KTK, Klubbhuset 

 
 

 
 

 
Til stede: Charlotte Joy Kolbeinshavn, Christine Hoyer-Sørensen, Erik Freuchen, Gunnar 
Sannæss, Glenn Skare Pedersen, Linn Thorsdal, Camilla Hannaas (referent) 
 
Ikke til stedet: Odd Nordmo, Daniel Håkestad 
 
Daglig leder Vidar Sulland var også til stede 
 
 
Saksliste 
 
68/22 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 
Protokoll ble godkjent 
 
69/22 Orienteringssaker 

- Tennisforbundet kommer på besøk helgen 10.-12 november (torsdag-lørdag) med 
konseptet «NTF – Landet Rundt». Arendal- og Mandal tennisklubb er også invitert til 
KTK. NTF stiller med Tennisskoleansvarlig Espen Lilleaas, Kraftsenter- og 
juniorlandslagsansvarlig Cezar Johansson og Klubbansvarlig Christian Grind. Tema er 
samarbeid og hovedpunktene som vil være på agendaen er som følger: 

• NTFs klubbveileder Aktiv klubb 
• Tennisskole i klubb – Tennis Kids 
• NTFs filosofi rundt kraftsenter - Samarbeid i nærområdet 

 
Besøket avsluttes med sosialturnering og klubbfest. 

 
70/22 Årshjul – status 

- Priser er endret i Halbooking iht. månedens priser 
- Søkt på LAM midler 
- Søkt om støtte til toppidrettssatsning 
- I gang med planlegging av kurs for våren  
- Innkalling til høstdugnad 29. oktober 

 
71/22 Anleggsutvidelse - status 
Gruppen har forberedt et tilsvar til siste innspill fra kommunen som oversendes nå. 
Styret ber gruppa jobbe frem en ny økonomisk fremstilling, i lys av ny situasjon rundt padel 
og verden ellers. Forslaget må «syretestes», og styret ber anleggskomiteen starte forberedende 
grunnlagsarbeid for neste årsmøte, dersom det blir ny sak etter vedtatt detaljreguleringsplan. 
 
72/22 Økonomi 
Status 
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- Per utgangen av august – resultat 421 000, mot 500 000 i fjor. Inntekter ajour både i 
august og september. Noe under budsjett på kursinntekter og kontingenter. Ligger litt 
bak pga. litt mindre inntekter fra medlemmer i første halvår.  

- Strømutgifter er per august og september lavere enn i fjor. 
- Medlemstall. Nedgang per oktober på 16% Fra 449 til 377. Først og fremst 

juniormedlemskap. Må undersøkes hva årsaken til dette er. Vidar og Linn ser på dette. 
- Det står per i dag kr. 270 000 på driftskonto. 
- Det vurderes å kontakte tidligere medlemmer direkte, f. eks via undersøkelse i 

Enalyzer. 
 
Styret ber daglig leder ta initiativer rettet mot medlemsvekst og økte sponsorinntekter. 
 
En prosess er startet med Øistein og Svein for å avstemme godtgjørelse for perioden 
de hadde et ekstra ansvar for administrasjon og drift av KTK. 

 
 
73/22 Klubbstigen 
Det virker til å være en grei start på «Club ladder». Antall deltakere har økt fra 27 til 41 på en 
måned. Vidar skal markedsføre tilbudet enda litt mer. 
 
 
74/22 Informasjon fra daglig leder 
Daglig leder ga styret en oppdatering på diverse oppgaver og aktiviteter han holder på med.  
 
75/22 TennisAutomat 
Tre leverandører har takket nei til dette og sak lukkes. 
 
76/22 Eventuelt 

- Avtale på klubbtøy er klar 
- Tennisfritidsordning (TFO), som vil være en fin arena for barn å bli kjent med tennis 

samt gi inntekter til klubben. Klubben har nå en daglig leder ressurs som kan 
administrere dette i KTK, og det vil jobbes mot en pilotgjennomføring fra august 
2023. 

 
77/22 Daglig leders kontrakt 
Det ble diskutert detaljer i daglig leders kontrakt som er unntatt offentlighet. Daglig leder var 
ikke til stede for dette punktet. 


