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Protokoll fra styremøte i Kristiansand 

Tennisklubb 

 

 

Møtenummer: 6/21 

Dato: 13.10.2021   

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) 

 

 

Saksliste 

 

42/21 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 

Godkjent 

 

43/21 Orienteringssaker 

- Økonomi: Samme prognose som forrige styremøte, dvs. likt som budsjett både på 

inntekster og kostnader 

- Anleggsutvidelse: Ikke mye nytt siden forrige styremøte. Mottatt siste oppdateringer 

på tegninger som er videresendt til kommunen. Komiteen sender et utvalg tegninger til 

Jan Frode som ordner noen store plansjer som henges opp i klubbhuset. Ellers dialog 

med kommunen om støy på ballvegg, hva vi tenker om belysning, 

overvannsproblematikk etc. Får gode råd fra Sterud i NTF om involvering og 

samarbeid med interessenter i saken. Foreløpig info er at saksbehandler skal levere 

sluttrapport til Kvalitetsutvalget i oktober/november. 

- Det jobbes med ny kontrakt til Jens 

 

44/21 Forslag til ny driftsmodell 

Øistein presenterte ny administrativ driftsmodell for daglig drift av klubben, som skal bidra til 

bedre og mer effektiv drift og bedre utnyttelse av ressurser.  

 

Styret anser dette som en prosjektorganisering som skal fungrere frem til nytt anlegg er på 

plass, hvor behov og midler til daglig leder er realistisk. 

 

Lønnskostnader blir på samme nivå som dag + utgifter til ny vaktmesterressurs opp til kr. 

100 000. 

 

Vedtak: Styret vedtar foreslåtte rammer for ny driftsmodell 

 

Styret vil gi en orientering på årsmøtet om hvordan den administrative driften er organisert og 

hvordan byggeprosjektorganisasjon med prosjektleder for utbygging planlegges. 

 

45/21 Tiltaksplan 2021 
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Camilla og Svein er i gang med arbeidet. Utkast til plan for implementering er klar samt at 

flere tiltak allerede er igangsatt; som driftsmodell, vedlikeholdsplan, kommunikasjon etc. 

Ferdig plan oversendes styret når klart. 

 

46/21 Eventuelt 

- Innkomne saker fra Juniorutvalget: 

o Ønsker økonomisk støtte til NM Lag. Styret enes om støtte på kr. 300 per 

deltaker for mat, transport osv. Gratis overnatting er organisert. 

 Det foreslås at fremover så søker Juniorutvalget per sak direkte til 

administrasjonen 

 Juniorutvalget lager et forslag for deltagelse på turneringer i 2022, 

sammen med trenerne. Planlegger sammen hvilke to turneringer 

trenerne skal være med på. 

o Ved juniorpåmelding til kurs foreslås det at det inkluderes en tekst om at 

foresatte er forventet å stille opp på kioskvakt en gang i året. Det er mye de 

samme som stiller opp hver gang, det må bedre fordeles. Gjelder spesielt 

Palmesus Grand Prix og Sommercup som er de to største turneringene. 

- Sak fra Trivselsutvalget: Det planlegges julebord for medlemmer. Invitasjon sendes ut 

snart. 

- Det planlegges en julelunsj med ansatte og styremedlemmer, gratis for de ansatte. 

 

 
 
 


