Referat af ekstraordinær generalforsamling i Skanderborg Lawn Tennisklub, SLTK,
onsdag d. 7. september 2016 kl. 19.00 i Klubhuset i Dyrehaven
Jens Aamand bød de mange fremmødte (ca. 50) velkommen til den ekstraordinære
generalforsamling, der havde som baggrund at tre medlemmer af bestyrelsen i SLTK formanden Kinni Foss, Annette Fausing og Thomas Christensen - d. 31. august 2016 via
mail til alle medlemmer havde meddelt, at de trak sig fra bestyrelsen med øjeblikkelig
virkning. Det var formålet med den ekstraordinære generalforsamling at vælge en ny
formand for SLTK, samt minimum to medlemmer til bestyrelsen frem til den næste
ordinære generalforsamling i februar 2017.
Dagsorden

1. Valg af dirigent
Finn Borum blev valgt.
Efter en kort drøftelse af det forhold, at vedtægternes gældende indkaldelsesfrist på 28
dage (som allerede fremhævet i mødeindkaldelsen) ikke var overholdt, var der tilslutning til
at gennemføre mødet, da der forelå en situation, hvor den resterende bestyrelse ikke var i
stand til at tegne klubben og fx at betale regninger.
2. Kort orientering om baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling

Jens Aamand redegjore for, hvad der efter hans opfattelse havde været nogle af
hovedårsagerne til den opståede bestyrelseskrise. Han fremhævede forskellige
forventninger til bestyrelsesarbejdet, arbejdspresset (for meget arbejde til for få skuldre),
uenighed om arbejdsformen (møder versus e-mail korrespondance), måden hvorpå
bestyrelsens beslutninger kommunikeres ud til alle medlemmer, og uværdige tiltaleformer
indbyrdes i bestyrelsen og mellem medlemmer og bestyrelse. Ultimo maj var problemerne
eskaleret.
For at sikre SLTKs funktion var Jens og Peder villige til at fortsætte i bestyrelsen som
henholdsvis medlem af halfonden og kasserer frem til næste ordinære generalforsamling.
For at komme ud af krisen og skabe et godt grundlag for en ny bestyrelses konstituering
og arbejde, foreslog Jens at afholde medlemsmøder i løbet af efteråret/vinteren. Disse
skulle have til formål at sikre dialogen mellem bestyrelse og medlemmerne og at aktivere
medlemmerne omkring SLTKs udvikling og drift.
Kinni Foss redegjorde for, at et forslag om ekstraordinær generalforsamling for at få
bekræftet bestyrelsens mandat - efter at Thomas Christensen havde trukket sig fra
bestyrelsen og SLTK - ikke havde kunnet opnå bestyrelsens tilslutning, og at hun og
Anette Fausing derefter ikke havde set anden mulighed end at trække sig fra bestyrelsen. I
øvrigt ønskede hun ikke at starte en debat om årsagerne til den nuværende krise, men
nævnte at en væsentlig årsag til Thomas’ exit havde været udenforståendes kritik og
indblanding.
Da flere medlemmer er blevet negative hvis bestyrelsens svar ikke passer dem og
bestyrelsen har mødt voldsom kritik, er det vigtigt for Kinni og Annette at få en dialog med

medlemmerne om dette. Er det ganske få der synes vores retning er forkert eller det
flertallet? Også vigtigt at få italesat, at qua tonen fra visse medlemmer er der sidste år og
igen i år 2 medlemmer der har valgt at forlade klubben. Det skal stoppes, der er ingen
medlemmer der skal behandles sådan.
Hverken Kinni eller Annette mener arbejdspresset har været et problem.

Kommunikationen internt i SLTK - skriftlig (specielt e-mails) så vel som mundtlig - synes at
være noget, vi har brug for at arbejde med.
I den efterfølgende debat udtrykte flere deres tilfredshed med resultaterne af bestyrelsens
arbejde - som blev bakket op af forsamlingen - og deres overraskelse over den opståede
krise. Rigtig mange medlemmer bifalder klubbens retning og de mange aktiviteter
bestyrelsen har sat i gang.
Flere tilkendegav deres villighed til at indtræde i bestyrelsen.
Efter forsamlingens opbakning til resultaterne af bestyrelsens arbejde, tilkendegav Kinni
Foss og Annette Fausing, at de på den baggrund var villige til at genindtræde i
bestyrelsen.
Jens Aamand og Peder Thrane var positivt indstillet hertil.
På denne baggrund meddelte Knud Knudsen, der havde erklæret sig villig til at fungere
som formand frem til næste generalforsamling - hvis ikke andre meldte sig - for at sikre
SLTKs funktion, at han trak sig som kandidat.
3. Valg af ny formand i SLTK
Kinni Foss blev valgt.

4. Valg af minimum to nye medlemmer til bestyrelsen.
Annette Fausing, Jacob Kjær, Lau Laursen og Susanne Meldgaard erklærede sig villige til
at indtræde i bestyrelsen.
Rune Hofmann Larsen havde på forhånd erklæret sig villig til at indtræde i en ny
bestyrelse, men var ikke tilstede.
Alle blev valgt.
5. Eventuelt

Herunder blev bestyrelsen opfordret til at gennemføre Jens Aamands idé med
medlemsmøder inden næste generalforsamling. Medlemsmøderne bør sigte mod at skabe
basis for generalforsamlingens beslutninger om SLTKs strategi og aktiviteter, der har
opbakning blandt medlemmerne. Medlemsmøderne bør føre til en situation, hvor man på
næste generalforsamling ikke alene stemmer på personer til bestyrelsen, men også ved,
hvilke aktiviteter de vil føre ud i livet.

Forslag fra et medlem om eksklusion hvis et medlem ikke opfører sig ordentligt, taler grimt
osv. Opbakning hertil fra medlemmerne.
Før klokken 20 sluttede dirigenten af med at takke for den ekstraordinært konstruktive
afvikling af den ekstraordinære generalforsamling. Det store fremmøde, den positive
stemning og viljen til at arbejde for SLTK lover godt for fremtiden.
9.9.2016 Finn Borum

