
Ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 230516. 

Deltagere: Jens, Thomas, Annette og Kinni 

Referent: Kinni 

_______________________________________________________________________________________ 

Til vores første bestyrelsesmøde d. 220216 aftalte vi: 

6. Regnskab 2015 – kommentarer og input til poster  

a. Post  2500: Leje af klublokaler i hallen (kr. 41.575): Oprindelig en aftale indgået mellem SLTK 

og hallen. SLTK ønskede opholdsarealer, og aftalen blev, at SLTK skulle betale den del af hallen, 

indtil hallen var betalt (skulle være gældfri i 2020). SLTK skal altså betale 4 år endnu, men fra 

hallens side er man indstillet på at drøfte en neddrosling af beløbet.  Vi får et mindre lokaletilskud 

fra kommunen, så nettobeløbet er reelt lidt mindre. Jens vender tilbage.  

Jens/halfonden er ikke vendt tilbage med et nyt tilbud og da SLTK som lejer har 6 mdrs. opsigelse, 

har Kinni indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde med kort varsel, så en evt. 

opsigelse/genforhandling af aftalen kan ske rettidigt. 

Jvf. udlejningsaftalen dækker beløbet brug af tennishallens fællesrum, køkken, toiletter og 

omklædningsrum i perioden 1/5-31/8, hvor vi spiller udendørs i Højvangen. 

Kinni synes kr. 8.400 pr. måned for brug af ovennævnte faciliteter er dyrt, næsten halvdelen af 

vores kontingentindtægt går til dette. Vi får lokaletilskud fra kommunen, men kan vi med god 

samvittighed modtage de penge for et uforholdsmæssigt højt beløb? Kan vi forsvare det overfor 

medlemmerne? 

Bestyrelsen har aftalt gennemsigtighed og Kinni vil ikke stå på mål for aftalen ift. lokaletilskud fra 

kommunen og medlemmerne, flere har konkret spurgt til beløbet.  

Thomas og Annette mener beløbet er urimeligt.  Jens er ikke uenig i, at beløbet kan forhandles, 
men henholder sig også til, at lejeaftalen på kr. 41.575 oprindeligt blev godkendt af den 
daværende bestyrelse for SLTK. 

Bestyrelsen er uenig, men aftalen blev at vi foreslår Jens den fremtidige leje er tkr. 10. Jens vender 

dette med halfonden og vender tilbage til SLTK med afgørelsen. Vi aftalte Kinni sender mail til Jens 

med skriftlig opsigelse, for at sikre vi overholder gældende opsigelsesvarsel og er ude af aftalen 

primo 2017. Mailen blev sendt samme aften.  

 

 


