
EMNE: Rekruttering og Fastholdelse

Tidspunkt Indhold Ansvarlige Mødested Huskeseddel

17.00-17.45 Opdækning ved 4 borde Jette og 
Lærke og evt. 
andre

Mølleskolen, 1. sal, 
samlingssalen, 
Skanderborgvej  52

Lærke tager  duge, sterinlys og blomster med

17.45-18.30 Status ift. vækstaftale Lars Elkjær

18.30-18.35 Byder velkommen og kort fortæller om 
programmet

Torben De inviterede har frit kunne vælge ved hvilket bord de vil 
sidde.

18.35-18.50 Fokus på rekruttering, klubliv og fastholdelse Lars Elkjær

18.50-19.10 1. SÆT
Drøftelse ved bordene omkring det som Lars 
har fortalt om.
Hvordan kan vi i RTK inspireres af de 
eksempler / erfaringer som Lars kommer ind 
på i sit oplæg til at fastholde RTK som en god 
klub og evt. videreudvikle den?

Lærke Der sidder ét bestyrelsesmedlem (Peter, Torben, Hanne 
og Jette) ved hvert bord og har rollen som ordstyrer og 
som den, der opsamler ideerne og præsenterer for alle. 

19.10-19.20 De 4 bestyrelsesmedlemmer giver en mundtlig 
opsamling på, hvad der er talt om ved bordet

Lærke Lærke og Frank noterer det ned på et A4 for hver ide / 
inspiration og hænger det op på væggen

19.20-19.35 PAUSE - hvor vi spiser

19.35-19.45 Peter fortæller om budgettet specielt med fokus 
på, hvad der er af råderum 2018

Peter Kommer du med papirer eller skal du bruge slide show, 
Peter?

19.45-19.55 Torben fortæller om, hvordan det er gået med 
ideerne fra cafe-mødet for 2 år siden

Torben Lærke laver to plancher, der hænger på væggen, hvor 
den  ene viser de ting, der er realiseret, og den anden 
viser de ting som af den ene eller anden grund afventer 
at blive realiseret

19.55-20.15 2. SÆT
Der er 4 borde, hvor de inviterede skal sidde 
og genere ideer og komme med forslag til, 
hvordan ideen tænkes realiseret. 
Bord 1/Spm. 1.

Skal træningstilbudene styrkes?
Familietennis
Ungdomstræning
Voksen nybegyndere
Voksen senior
m.v. 
evt. noget nyt / anderledes
Bord 2/Spm. 2

Skal bane og anlæg opgraderes?
Tællekugler
bænke
havemøbler 
halvtag
kloak
evt. noget nyt / anderledes
Bord 3/Spm. 3

Skal vi styrke samarbejdet med andre 
klubber?
evt. noget nyt / anderledes
Bord 4/Spm. 4

Skal vi have flere fester og fælles spil 
arrangementer?
evt. noget nyt / anderledes

Lærke Her er der bordplan.

Lærke laver en seddel med denne oversigt, der ligger på 
hvert bord:

Bord 1 Torben, Helle, Frank, Anne-Marie
Bord 2 Peter, Henrik, Lene, Elin
Bord 3 Jette, Carl, Carsten og Dorthe
Bord 4 Hanne, Annette, Flemming og Hans Peter

Lærke tager en stak A4 papirer med som ideer skrives 
ned på. VIGTIGT: en ide per A4, hvor der også skal 
fremgå, hvordan ideen kan tænkes realiseret. 

20.15-20.20 Hvert bord skal nu prioritere deres ideer ved at 
skrive 1, 2, 3 osv. i hjørnet på A4 papiret

A4 sedlerne hænges på væggen med malertape

Lærke Lærke tager malertape med

20.20-20.30 Torben læser de 2-3 ideer fra hvert bord som 
har fået højst prioritet 

Torben

20.30-20.35 Det åbne bestyrelsesmøde rundes af, hvor der 
fortælles om den videre proces  (referat 
kommer ud efter næste bestyrelsesmøde, hvor 
bestyrelsen har besluttet en række ting på 
baggrund af denne aftenens input)

Torben

20.35-21.30 Den sidste time bruges til buffer, hvis tidsplanen 
skrider lidt og ellers løssluppen snak :-)
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