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Protokoll fra styremøte i Kristiansand 

Tennisklubb 

 

 

Møtenummer: 3/21 

Dato: 07.04.2021   

Kl.: 18:00-20:30    

Sted: Digitalt  

 
 

 

  

 

Til stede: Øistein A. Wirak, Charlotte Joy Kolbeinshavn, Christine Hoyer-Sørensen, Svein 

Jonassen, Odd Nordmo, Gunnar Sannæs, Linn Thorsdal, Gerard van Ditshuizen, Camilla 

Hannaas (referent) 

 

 

Saksliste 

 

19/21 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 

Godkjent 

 

20/21 Orientering til nye styremedlemmer 

Charlotte orienterte de nye styremedlemmene generelt om styrets arbeid, møtehyppighet, 

rutiner etc. Fra i år blir det også krav til politiattest for alle styremedlemmer.  

 

21/21 Konstituering av nytt styre 

De nye styremedlemmene, Linn Thorsdal og Gerard van Ditshuizen, ble ønsket velkommen. 

Øistein informerte om de ulike rollene styremedlemmene har i styrearbeidet. Linn, som 

allerede er leder for anleggskomiteen (anleggsutvidelse) vil i tillegg ta ansvar for oppdatering 

av klubbens vedtekter. Gerard, som er leder av Juniorutvalget, vil sikre juniorene sin stemme 

inn i styrearbeidet. 

 

Utvalg og utvalgsledere: 

- Trivselsutvalg, Christine Hoyer-Sørensen 

- Markedsutvalg, Maren Frivold 

- Sportslig utvalg, Svein Christian Malo Wirak 

- Juniorutvalg, Gerard van Ditshuizen 

- Veteran- og anleggsutvalg, Gunnar Sannæs og Odd Nordmo (de to utvalgene slås 

sammen, og Vidar Lund vil være en ressurs på hva angår anlegget) 

- Anleggskomité (anleggsutvidelse), Linn Thorsdal  

 

Trivselsutvalget v/ Christine lager sjekkliste for renhold og følger Jens opp på dette arbeidet. 

Linn, som skal revidere vedtektene tar også ansvar for å utarbeide ordensregler for klubben 

(Gerard har spilt inn konkrete forslag fra juniorene). Enkle ordensregler skal henges opp på 

anlegget synlig for medlemmene. 

 

22/21 Resultater fra medlemsundersøkelsen 

Camilla presenterte forslag til plan for arbeidet med resultatene. Øistein, Charlotte og Camilla 

møter med Espen Lilleaas i NTF for bistand med analyse. Camilla lager forslag til tiltaksplan 

og kommunikasjon til medlemmene og presenterer på neste styremøte. 
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23/21 Status administrasjon 

Jens sin kontrakt går ut i juni. Forslag om å forlenge denne ut året godkjennes av styret. 

Arbeid med konkretisering og rekruttering av daglig leder venter til etter beslutning og plan 

for anleggsutvidelsen. 

 

24/21 Sommer/kurs 

Som tidligere år kjøres det 4 x sommerkurs for barn og junior, i ukene 25, 26, 32 og 33. Det 

reserveres noen plasser på disse til vanskeligstilte barn og unge hvor kursavgift (og evt. annet) 

dekkes av midlene fra Rasmussengruppen. 

 

Vi arrangerer den årlige Sommercupen 1.-5. juli. Primært en juniorcup, men i år utvidet med 

nivåbasert UTR slik at også seniorer kan delta. Vi tror dette vil tiltrekke seg tennisfamilier i 

ennå større grad. 

 

Det vil eventuelt også bli kjørt nybegynnerkurs. 

 

25/21 Tennisfritidsordning - pilotprosjekt 

Øistein er i kontakt med en ressurs som driver TFO i en annen tennisklubb. Han flytter til 

Kristiansand neste år og ønsker å kjøre TFO i KTK allerede i år. Øistein gjør nødvendige 

undersøkelser og styret vil vurdere å inngå en midlertidig avtale for høsten 2021 for 

pilotprosjektet. 

 

26/21 Eventuelt 

- Regnskap per 31.3 

o Kursinntekter kr. 520 000 mot kr. 430 000 i fjor. 

o Medlemskap/FSA kr. 820 000 mot kr. 643 000 i fjor. 

o Baneleie omtrent det samme 

o Samarbeidsavtaler - alle er ikke avklart enda 

o Sum: godt foran skjema på inntekter. 

o Kostnader: lønn på samme linje med budsjett, strøm doblet pga. strømpris 

o Slik det ser ut lander det på ca. samme antall medlemmer som i fjor. 

- Samarbeidsavtalen med Rasmussengruppen 

o Camilla informerte om kriteriene for avtalen som er at en % av midlene skal gå 

mot spesifikke tiltak mot vanskeligstilte barn og unge. Foreløpig forslag til 

tiltak ble oppsummert med plan om samarbeid med skolehelsetjenenesten på 

Lund for rekruttering av aktuelle kandidater. Det settes ned en prosjektgruppe 

med Camilla, Charlotte og Glenn Skare Pedersen fra Juniorutvalget som skal 

bestemme tiltak, planlegge administrasjon/organisering og budsjett. 

- Status fra anleggskomiteen 

o Linn presenterte status som er at innspillsfristen går ut fredag 9. april. Deretter 

går ulike etater i kommunen gjennom og kommenterer («forslag fra 

administrasjonen»), og legger saken ut på høring. Etter det blir det politisk 

behandling i By- og stedsutviklingsutvalget før sluttbehandling i Bystyret. 

Begge møtene blir mest sannsynlig før sommeren. 


