Dagsorden generalforsamling 21. januar 2015
1. Valg af dirigent,
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Orientering om det løbende regnskabsårs budget samt fastsættelse af kontingent.
5 Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af de i § 6 nævnte bestyrelsesmedlemmer..
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen og 1 suppleant til Skanderborg Tenniscenter Fond.
8. Valg af medlemmer til de af generalforsamlingen nedsatte udvalg.
9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
10. Eventuelt

Ad. 5:
a. Overvejelse om der skal nedsættes udvalg omkring etableringen af en klub for
Skanderborg, Stilling, Hørning og Mesing. Som følge af at der er problemer med at få nok i
bestyrelsen, større flexibilitet for medlemmerne, skabelse af job til banemand (?) og større
udbud af aktiviteter til alle grupper (Forslag fra Rune Hofmann Larsen, David Serve).
b. Skal udvalgene være som i 2014? – skal de ændres tilbage til MU, SU, UU? Skal UU deles op
i flere udvalg? Skal der være Champagnebrunchudvalg?
Ad. 6:
Vær opmærksom på vores vedtægter. Der SKAL være en formand og bestyrelsen er
beslutningsdygtig såfremt, der er minimum 5 medlemmer!
Kenn Johansen og Jens Aamand vil gerne genopstille til halfonden.
Annette Fausing vil gerne genopstille til formand for Klubudvalg/MU
Kinni Foss vil gerne genopstille til formand for Turnerinsudvalg/SU
Til de vigtige poster under A (§ 6) er der pt. ingen der stiller op.
(Formand, Kasserer, Baneinspektør og Kommunikationsansvarlig)

Der mangler også tovholdere til træning (både for unge og voksne) + generelt en eller flere
tovholdere for ungdommen. Tovholdere kan betyde formand for et udvalg eller et område
indenfor et udvalg.
Under valg af bestyrelse:

§ 6: Bestyrelse
Klubben ledes af en bestyrelse bestående af:
A: Formand, Kasserer, Baneinspektør og Kommunikationsansvarlig.
B: Formænd for de af generalforsamlingen nedsatte udvalg.
C: 2 repræsentanter til Skanderborg Tenniscenter Fond.
Endvidere vælges en suppleant for bestyrelsen og 1 suppleant for Skanderborg Tenniscenter Fond.
Tiltrædelse til bestyrelsen af de under pkt. B nævnte sker efter konstituering af de på
generalforsamlingen valgte udvalg. Ingen kan indgå i bestyrelsen på mere end én post under
pkt. A og pkt. C, men en person nævnt under pkt. Aeller pkt. C kan varetage maksimalt en post
nævnt under pkt. B. De under C nævnte repræsentanters opgave er fortrinsvis at repræsentere
SLTK’s interesser i Skanderborg Tenniscenter Fond. Repræsentanterne tiltræder ved Fondens
regnskabsårs begyndelse. Genvalg kan finde sted. Alle vælges for en periode på 1 år.
Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer der er fyldt 15 år – til posten som formand og kasserer
dog 18 år. Bestyrelsen har til enhver tid den fulde myndighed under ansvar overfor
generalforsamlingen og kan efter behov nedsætte udvalg/ arbejdsgrupper. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer, hvoraf enten formanden eller kassereren er til
stede. Ved afstemning er almindelig stemmeflerhed afgørende. Ved stemmelighed bortfalder
forslaget. Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlingen, bestyrelsesmøder og vigtige
begivenheder inden for klubben.
Klubben tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.
Ad. 10: Hvis der efter aftenens bestyrelsesmøde mangler medlemmer i bestyrelsen, bliver der 4
uger efter afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor den fortsatte eksistens af klubben skal
afgøres.

§ 11: Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal endvidere
indkaldes, når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det med
angivelse af forhandlingsemne. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes senest 1
måned efter opfordringen er kommet bestyrelsen i hænde. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden
for mødet. Annoncering og tidsfrister følger reglerne angivet i § 10.

