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Referat af bestyrelsesmøde i SLTK den 10.2.22 

Til stede: Kristian, Karen, Cecilie, Rune, Shaiq, Annette 

Afbud: Per 

Referent: Annette 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 
1. Referat fra sidste møde og dagsorden for dette møde godkendt 

 
2. Padeltennisbane – hvordan går det, hvor langt er vi kommet? 

1. Prisen på etablering af padeltennisbane er steget i takt med stigende 
håndværkerpriser etc. Det er især entreprenør-, el- og jordarbejde, der koster. Vi er 
glade for, at vi i alt har fået 150.000 kr. i tilskud fra hhv. Idrætsrådet og 
Folkeoplysningsudvalget i Skanderborg Kommune. Desuden har vi søgt DGI-puljen 
om 30.000 kr.  

2. Vi har modtaget dispensation fra lokalplanen samt byggetilladelse, så vi er klar til 
etablering af padeltennisbanen. 

3. Bestyrelsen har besluttet, at vi starter anlæg af padelbanen medio marts 2022. 
4. Rune undersøger muligheder for booking af banen i vores bookingsystem, så både 

medlemmers og Wannasports booking er mulig ved tilsendelse af kode til 
låsesystemet ved hver enkelt booking. Desuden skal der måske også her være loft 
på, hvor mange gange man kan booke padelbanen om ugen. 
 

3. Helårsbane 
1. Vi afventer tilladelse til belysning etc., så stadig i proces.  

 
4. Planlægning af generalforsamling den 24.2.2022 kl. 19.30 

1. Bestyrelsens beretning  
1. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem sender input til formanden. 

2. Regnskab og budget (revisormøde)  
1. Rune redegjorde for regnskab og budget 
2. Revisormøde har endnu ikke være afholdt p.g.a. sygdom 

3. Dirigent 
1. Steffen Frederiksen har sagt ja til at være dirigent 

4. Valg til bestyrelsen (Cecilie ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen, alle andre 
modtager genvalg) 

5. Vi indstiller, at det nuværende kontingent fastholdes uforandret 
6. Servering etc. 

1. Vi mødes kl. 19, Rune sørger for snacks og drikkevarer 
 

5. Fremtidsplanlægning af træning og behov for ansættelse af cheftræner og nedsættelse af 
et træningsudvalg. Desuden henvendelse fra Stilling Tennisklub om hjælp til træning. 

1. Karen, Rune, Shaiq og Jan holder møde m.h.p. fordeling af træningsopgaver 



 2 

2. Forslag fra Rune: Vi flytter noget af træningen til weekendtider, så vi ikke booker 
for mange baner på hverdage i primetime 

3. Vi har p.t. ikke ressourcer til at hjælpe Stilling Tennisklub med træning 
 

6. Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde 
1. Den 22.3 kl. 19 hos Per 

 
7. Evt. 

1. Intet 


