Protokoll fra styremøte i Kristiansand
Tennisklubb

Møtenummer: 5/21
Dato: 13.09.2021
Kl.: 19:00-21:00
Sted: KTK, Klubbhuset
Til stede: Øistein A. Wirak, Charlotte Joy Kolbeinshavn, Christine Hoyer-Sørensen, Svein
Jonassen, Gunnar Sannæs, Linn Thorsdal, Gerard van Ditshuizen, Odd Nordmo, Camilla
Hannaas (referent)
Jens Skjødt var til stede under punkt 38/21
Saksliste
35/21 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Godkjent
36/21 Orienteringssaker
- Regnskap/prognose: Regnskap er ajour per august. Prognose for 2021 er likt
budsjett, både på inntekter og kostnader. Driftsoverskudd blir ca. kr. 300 000, og
det vil være likviditet til å betale ned mer på anlegget dersom ønskelig. Det er 2,6
millioner igjen på lånet.
- Regjeringen har kommet med ny Covid-19 tiltakspakke for 2021. Øistein og Svein
vil gjøre seg kjent med den og evt. søke kompensasjon for avlyste turneringer.
- LAM (lokale aktvitetsmidler) - spesielle tiltak rettet mot unge 6-19 år. Har søkt om
midler til Rasmussen-prosjektet og til forprosjekt til nytt anlegg.
- Anleggsutvidelse: Linn orienterte om status med arbeidet hos kommunen og om
samarbeid med Helen Sterud i NTF (konsulent Anlegg). Egen orientering til
medlemmene planlegges i nyhetsbrev
- Oppsummering prosjekt Rasmussen fra sommerskolen sendes i egen orientering til
styret
37/21 Forespørsel om samarbeid
En padelaktør i Kristiansand ønsker samarbeid med KTK. Styret tenker at det ikke er riktig på
nåværende tidspunkt å vurdere samarbeid med en kommersiell aktør, spesielt ikke når
klubben er i prosess med søknad om anleggsutvidelse hos kommunen.
38/21 Implementering av Tiltaksplan 2021
Jens presenterte noen innspill og forslag til implementering av tiltaksplanen. Styret delegerte
til Svein og Camilla til å sette sammen en ferdig plan som kommuniseres til styret på e-post
eller på neste styremøte.
39/21 Drøfte ny organisering/driftsmodell
Øistein presenterte et forslag til ny organisering og driftsmodell som skal bidra til bedre
styring og administrasjon i klubben, med tydelige roller og ansvarsfordeling. Noen spørsmål
og diskusjon rundt dette, men en generell enighet i styret om at dette er en god løsning som
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vil gjøre administrasjonen mer effektiv. Flere detaljer vil bli sendt til styret på e-post for
videre vurdering og deretter vedtak, fortrinnsvis på neste styremøte hvis mulig.
40/21 Innkommet e-post vedr trenerressurser på årets sommerskole
Styret har mottatt en e-post med spørsmål rundt organisering/ansettelse av trenerressursene til
sommerskolen. Dette vil behandles videre og følges opp som en personalsak.
41/21 Eventuelt
- Innspill fra Gunnar Salbu vedrørende samarbeid med RIL i forbindelse med
bygging av haller i Randesund. Styret i KTK ser positivt på utviklingen i RIL, men
KTK står selv på trappene av anleggsutvidelse som krever sitt arbeid, og vil på
nåværende tidspunkt ikke kunne inngå et forpliktende samarbeid om fast kjøp av
timer. Det kan eventuelt vurderes etter egen anleggsutvidelse.
- Neste styremøter blir 13. oktober og 17. november, begge kl. 19-21.
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