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Protokoll fra styremøte i Kristiansand 
Tennisklubb 
 
 
Møtenummer: 1/22 
Dato: 8.2.2022   
Kl.: 18:00-20:00    
Sted: KTK, Klubbhuset 

 
 

 
  

 
Til stede: Øistein A. Wirak, Charlotte Joy Kolbeinshavn, Christine Hoyer-Sørensen, Svein 
Jonassen, Gunnar Sannæss, Linn Thorsdal, Gerard van Ditshuizen, Odd Nordmo, Camilla 
Hannaas (referent) 
 
 
Saksliste 
 
1/22 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 
Godkjent 
 
2/22 Oppsigelse Jens Skjødt 
KTK har mottatt oppsigelse fra Jens, og han vil ha sin siste arbeidsdag den 31.3.2022. 
 
Prosess med ansettelse av erstatter håndteres av Øistein, Charlotte og Svein. Ansettelse skal 
vedtas av styret. 
 
3/22 Årsmøte den 29. mars 
Fortrinnsvis låner vi det samme lokalet på Hotell Norge som ble brukt til årsmøte i 2020.  
 
Det er ønskelig å kombiner møtet med status og fremdrift på anleggsutvidelsen, inkl. 
presentasjon av prosjektleder dersom dette er på plass. 
 
4/22 Klubbkolleksjon 
Macron har lansert en egen padelkolleksjon, som kan være bedre for oss sammenliknet med 
tidligere tilbud. Prosess fortsetter ved at Linn foretar videre undersøker også med andre 
tilbydere, men det er ikke en prioritert sak. 
 
5/22 Orientering om drift og medlemsstatus 
Det er ikke en ideell situasjon med dagens driftsmodell, hvor Svein og Øistein fremdeles 
legger mye tid i styring av daglig drift. Styret anser det som et aktuelt tidspunkt å vurdere 
ansettelse av daglig leder, nå som det ser ut til å nærme seg med igangsetting av 
anleggsutvidelse. 
 
Per 31.1 noen færre FSA medlemskap (Fritt-spill avtale). Totalt på medlemmer er det 17 
færre enn samme tidspunkt i fjor, mest juniorer. Størst frafall på rød ball. 
 
6/22 KTK tur til Hjørring 
Datoer er satt til 12.-15. mai 2022. Charlotte undersøker med aktuelle kandidater til 
reisekomité. Camilla Christensen leverer prissettingen (basert på 2021 oppsett).  
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7/22 Anleggsutvidelse 
Saken er nå ferdig behandlet i kommunen med innstilling på siste oversendte tegninger. Den 
er signert av Plan og bygg v/Venke Moe og skal opp i By- og stedsutviklingsutvalget den 3. 
mars for vedtak om offentlig ettersyn (høring). 
 
Vi må planlegge for befaring hvor det må settes opp illustrasjon av høyder og hjørner. 
 
Videre prosess dersom vedtak: 

- Offentlig ettersyn (høring) i fire uker 
- Revidering ihht innspill i høringsrunden 
- Behandling i By- og stedsutviklingsutvalget 
- Behandling i Bystyret (sannsynligvis juni) 

 
8/22 Prosjektleder anleggsutvidelse 
Det ser nå lovende ut med tanke på oppstart av anleggsutvidelse og det skal nå vurderes 
engasjement av prosjektleder. Helen Sterud i Norges Tennisforbund vil være en viktig ressurs 
i prosjektet, hennes rolle skal avklares. Det er også dialog med en annen potensiell kandidat. 
Det kan også vurderes en totalentreprenør, men dette vil være mer kostbart. 
 
9/22 Eventuelt 

- Det ble søkt på mulig tilskuddsordning til private idrettsanlegg hos kommunen. Tildelt 
kr. 150 000 til driftstilskudd. 

- Skal søke investeringstilskudd hos kommunen når anleggsutvidelsen skal i gang, 
og/eller søknad til Cultiva. 

- Neste styremøte er 9. mars 19-21, evt. ett til før årsmøtet dersom innkomne saker til 
behandling. 

 
 
 
 
 


