
SKANDERBORG LAWN TENNIS KLUB GENERALFORSAMLING 
  
ONSDAG DEN 21.JANUAR 2015 KL. 19.00 
 
Mødet foregår i Skannerup Kirkecenter. 
  
Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 

4. Orientering om det løbende regnskabsårsbudget samt fastsættelse af kontingent. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Valg af de i §6 i vedtægterne nævnte medlemmer til bestyrelsen. 

7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen og Skanderborg Tennisfond 

8. Valg af medlemmer til de af generalforsamlingen nedsatte udvalg 

9. Valg revisor og revisorsuppleant 

10. Eventuelt 

Alle i bestyrelse er på valg i henhold til vedtægterne.  

 

Alle medlemmer bør læse dette med den største alvor og seriøst overveje om de i det 

kommende år vil bidrage til bestyrelsesarbejdet i vores forening.  

Henvendelse til formanden (for kontakt se længere nede).  

 

Bestyrelsesposter i 2014 har været – og status: 

§6 Pkt. A i vedtægterne 

Formand: Rune Hofmann Larsen Stopper ved generalforsamlingen. 

Kasserer: Harding Aabrik Stopper ved generalforsamlingen. 

Baneinspektør: ’Ledig’ – har i 2014 været varetaget af Jens Aamand Stopper ved generalforsamlingen. 

Kommunikationsansvarlig: Mads Mulvad Tillebeck Stopper ved generalforsamlingen.  

§6 Pkt. B i vedtægterne (Udvalg) 

Træningsudvalg formand: Christian Bugge Hansen Stopper ved generalforsamlingen. 

Turneringsudvalg formand – Kinni Foss Genopstiller 

Klubudvalg formand –Annette Fausing Genopstiller 

Champagnebrunchudvalg formand – Harding Aabrik – overvejer evt. genopstilling. 

§6 Pkt. C i vedtægterne (tennishallen) 



Repræsentant i tennisfonden: Jens Aamand Stopper ved generalforsamlingen 

Repræsentant i tennisfonden: Kenn Johansen Genopstiller 

 

For at klubben forsat skal eksistere kræver det derfor at en del af de medlemmer, der ikke har været aktive i 
bestyrelsen hidtil eller haft en del års pause, kommer i gang. Jeg håber virkelig, at der forsat kan være en 

tennisklub i Skanderborg og at DU vil være en del af dette! 

 

Klubbens vedtægter kan læses på hjemmesiden:  
http://sltk.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=12 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal jfr. vedtægternes §10, stk.1,  
være formanden i hænde senest  skal være formanden i hænde senest 14 dage før 

generalforsamlingen den 7. januar 2015. 
  
Kontaktoplysninger på formanden: 
Rune Hofmann Larsen 
Holtskovgårdsvej12 
8660 Skanderborg 
formand@sltk.dk 
  
Senest 18. januar 2015 kan formandens beretning 2014/15, regnskab for 2014, budget for 2015 samt evt. 

indkomne forslag ses og downloades på http://www.sltk.dk/ under pkt. Generalforsamling (2015). 
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