
Skanderborg Lawn Tennis Klub 

 

Dagsorden – Generalforsamling d. 21. januar 2015 
 

1. Valg af dirigent. 

 Dirigent: Steffen. 

 

2. Formandens beretning. 

 Gennemført. 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 

 Gennemført. 

 

4. Orientering om det løbende regnskabsårs budget samt fastsættelse af kontingent. 

 Ingen ændring ift. kontingent. 

 Kasseren roses for sit omfattende budget. 

 Formanden og kasseren roses for deres generelle indsats. 

 Kommentar fra formanden: Hvis aktiviteten i tennishallen nedsættes markant, kan det få 

alvorlige konsekvenser for hallens økonomi. 

 

5. Behandling af indkomne forslag. 

 Forslag om at nedsætte et udvalg, som skal undersøge fordele og ulemper ifb. Med en evt. 

klubsammenlægning af Skanderborg, Stilling, Hørning og Mesing. 

◦ Giver klubsammenlægninger fordele ift. at kunne besætte bestyrelses- og 

formandsposter?  

◦ Giver samme klubsammenlægninger fordele for medlemmerne ift. at have større frihed 

til at vælge baner i et større område? 

◦ På nuværende tidspunkt er bestyrelsen muligvis ikke i stand til at løfte den omfattende 

opgave det er, at undersøge denne problemstilling tilstrækkeligt. 

◦ Generalforsamlingen kan se åbenlyse udfordringer ift. en sammenlægning, bl.a. som 

følge af klubbernes meget forskellige økonomi. 

◦ Hvis en sammenlægning realiseres bør man eventuelt rekvirere professionel assistance 

ift. økonomi m.m. 

 Skal udvalgene være som i 2014 eller skal de ændres tilbage til MU, SU og UU? Skal UU 

deles på i flere udvalg? Skal der være et Champagnebrunchudvalg? 

◦ Ingen kommentar. 

 

6. Valg af de paragraf 16-nævnte bestyrelsesmedlemmer. 

 Annette, Kinni, Jens og Ken genopstiller til bestyrelsen. 

 Rune, Harding og Mads trækker sig fra bestyrelsen. 

 Vedtægterne kræver at bestyrelsen består af en formand samt at bestyrelsen består af mindst 

fem medlemmer. Både formand og kassér vælges af generalforsamlingen. 

 Kandidater: 

◦ Kinni 

◦ Annette 

◦ Jens 

◦ Kenn 

◦ Lau 



◦ Karen 

 Blandt de opstillede kandidater er ingen interesserede i at besidde formandsposten.  

 Konsekvensen af det bliver afholdelsen af en ekstraordinær generalforsamling, hvor det 

definitivt skal afklares om formandsposten kan besættes og en efter-vedtægterne-fungerende 

bestyrelse. 

 

7. Valg af en suppleant til bestyrelsen og en suppleant til Skanderborg Tenniscenter Fond. 

 Punktet blev ikke gennemgået. 

 

8. Valg af medlemmer til de af generalforsamlingen nedsatte udvalg. 

 Punktet blev ikke gennemgået. 

 

9. Valg af revisorer og revisorsuppleant. 

 Punktet blev ikke gennemgået. 

 


