
Torben Svejgaard – Ry Tennisklub – modtager den ”in absentia”.  

Har i den grad leveret et højt niveau for god ledelse i en tennisklub.  
Arbejder meget med inddragelse af medlemmer via åbne bestyrelsesmøder – cafemøder, 
hvor medlemmer kan komme med bud på fordeling af frie midler, nye tiltag og andet. Har i 
2017 sæsonen lanceret spørgeskema, hvor alle nye medlemmer ringes op – hvor man 
måler på ”kundetilfredsheden”. Gør ofte brug af såvel DTF som JTU tilbud. Deltager meget 
ofte på JTU klubmøderne. Har en vækstaftale i regi af Dansk Tennis Forbund. 

For nylig deltog jeg i årets åbne bestyrelsesmøde med deltagelse af bestyrelse + 10-12 
medlemmer. Mange gode ideer kom på bordet og bestyrelsen bruger dem efterfølgende 
som input til at foretage valg ift. fordeling af midler, nye tiltag og justering af eksisterende 
tiltag. 

Til orientering vil der i løbet af den nærmeste tid være en case i DTF Vidensbank til 
inspiration for andre klubber.  

Medlemstal: 5% stigning fra 2016 til 2017  
2016 – 102, 2017 – 107  

 

Om Torben siger bestyrelseskollegaer:  
Arbejdsom - han påtager sig gerne en stor del af de opgaver, der skal løses i bestyrelsen - 
specielt de opgaver, der kræver kontakt til andre - og dermed fører det også til en anden af 
hans kompetencer, nemlig hans sociale evner. Han er utrolig stærk i kontakten til andre og 
man kan tydeligt se hans gode evner til at "networke". Dermed er han også god til at 
inddrage mange i de opgaver, der skal løses i klubben. Han har bestemt ikke 
berøringsangst og tager gerne en konfrontation med andre, hvis det skulle være 
nødvendigt. 
Så er han idérig når det gælder nye tiltag i klubben. Han er også god at sparre med, når vi 
diskuterer emner i bestyrelsen, han har en meget analytisk tilgang til tingene og ser gerne 
en sag fra flere sider. Så har han også en stor humoristisk sans og en stor selvironi. 
Ihærdig, analytisk skarp, involverende, vægter gennemsigtighed på beslutninger højt og 
meget vellidt af alle. Torben fortjener helt klart at blive indstillet til en pris for mega dygtig 
og sympatisk formand.  

 

 

 

 

 


