Referat af SLTK Generalforsamling
24. marts 2010 kl. 19:30
1. Valg af dirigent
Peter Andresen , medlem af SLTK, formand for JTU og bestyrelsesmedlem i DTF
GF er lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning
Vi har samme medlemstal trods adskillige tiltag. I UU blev der i 2009 iværksat flere aktiviteter,
der tiltrak mange nye juniorer. Vi skal fortsat have fat i de yngste spillerne (U10 og U12) og
have dem til at fortsætte som U14 og U16, så vi kan rekruttere spillere til SU. I forbindelse
med træningen af UU-spillerne i 2009, fik vi fat i nogle af spillernes forældre, der deltog i
begyndertræning efter sommerferien.
Vi har henvendt os til ikke-medlemmer af SLTK, blandt andet til SFO og børnefødselsdage, og
det vil vi gøre mere i i 2010 for at henvende os til folk, der ellers ikke ville komme i kontakt med
tennisklubben. MFU har afviklet begynder- og fortsættertræning., hvilket skal fortsætte i den
nye sæson.
Økonomi: Det går fornuftigt. Der er penge i kassen. Vi har fokuseret på at reducere udgifterne,
blandt andet ved at justere kørselsgodtgørelsen. Derudover har champagnebrunch til festivalen
skæppet godt i kassen.
Baner og anlæg: Fungerede godt i 2009 gennem klubbens medlemmer. For ikke at belaste
baneinspektøren unødigt vil vi automatisere banevandingen yderligere. For at undgå
spidsbelastninger vil vi eventuelt udvide åbningstiden om aftenen ved hjælp af lysanlæg i
Dyrehaven.
Champagnebrunch satte ny rekord i 2009.
Vi har øget vinteraktiviteterne: Vi får tilskud fra kommunen, når SLTK lejer klubben for klubben.
Derfor skal vi tilbyde spillerne nogle flere tilbud i hallen om vinteren for at øge medlemstallet og
aktivitetsniveauet året rundt – og ikke kun i sommersæsonen. Eventuelt kunne vi fokusere på
træningen fredag aften i vinterhalvåret.
Formanden takker alle, der har bidraget aktivt i SLTK i 2009.
Der blev sat spørgsmålstegn ved behovet for lysanlæg i Dyrehaven, da man i Odder har
erfaret, at brugen af den ”udvidede” åbningstid om aftenen ikke har stået mål med
investeringen. Behovet skal vurderes igen senere ud fra økonomi og erfaringer fra andre
klubber.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Regnskab er omdelt på GF og består af resultatopgørelse, balance og budget. Overskud efter
afskrivninger: 58.965,65 kr. Klubben har 123.000 kr på bankbogen. Balancen er på
810.889,46 kr. Kassererens bemærkning: Medlemstallet har været svagt stigende siden 2007.
Budget: På indtægtssiden er der ikke de store afvigelser i forhold til sidste år. På udgiftssiden
er der budgetteret med eventuelt lys- og vandingsanlæg og flere udgifter til MFU for at højne
aktivitetsniveauet. Det giver et lidt højere udgiftsbudget end sidste år. Overskuddet kommer

fortrinsvist fra festivalbrunchen. Indtægter fra brunchen er fortsat på budget, selv om
tovholderne på brunchen sidste år havde frabedt sig det. Årsagen til, at indtægterne fra
champagnebrunchen fortsat er på budget, er, at det er et eventuelt overskud fra
champagnebrunchen, der skal give mulighed for en eventuel investering i lys- og/eller
vandingsanlæg til Dyrehaven.
Regnskabet blev godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.
5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Formanden orienterede om forslagene, som er omdelt på GF og kun refereret i uddrag: Det er
uhensigtsmæssigt ikke at køre regnskabsåret fra 1. januar til 1. januar af hensyn til
samarbejdet med kommunen, hvorfor SLTK’s regnskab for eftertiden vil følge kalenderåret.
Bestyrelsen ønsker desuden at forkorte den periode, hvor man sidder i udvalg/bestyrelse fra 2
til 1 år for at gøre det mere attraktivt at være medlem af henholdsvis tennisudvalg/bestyrelse.
På fremtidige generalforsamlinger skal regnskabet fremlægges. Næstformandsposten er
nedlagt for at forenkle/reducere antallet af udvalg. Kontingent for 2010 er uændret, hvorimod
rabatsatsen på familiekontingent er ændret fra 10 til 25 % for at tilgodese børnefamilierne. Der
bliver dog strammet op, så alle familiemedlemmer skal betale kontingent på én gang for at lette
administrationen.
Der blev stillet forslag om, at formanden skal sidde i 2 år for at sikre kontinuitet i
bestyrelsesarbejdet. Der blev derefter stillet modforslag om, at 1 år er formålstjenligt for at
gøre det lettere at rekruttere en eventuel ny formand.
Vedtægtsændring af § 6, 7, 8, 10 og 11 er vedtaget. Vedtægtsændringer træder i kraft med
øjeblikkelig virkning.
6. Fastsættelse af kontingent
Vedtaget, jf. ovenfor.
7. Valg af formand
Torben Christensen er valgt.
8. Valg af de i § 6 pkt. A nævnte 2 bestyrelsesmedlemmer
Kurt Jensen er valgt som kasserer. Jan Mortensen er valgt som baneinspektør. Tine Lind er
valgt som sekretær.
9. Valg af suppleant til bestyrelsen

Jan Lyk Eskildsen blev valgt som suppleant..
10. Valg af 5 medlemmer til UU
Jan Østergaard, Morten Riisgaard-Dam, Dina Gram, Anne Juul og Tine Lind blev valgt.
11. Valg af 5 medlemmer til SU
Rune blev valgt.
12. Valg af 5 medlemmer til motionist- og festudvalget
Per Olsen, Inge-Lise Lentz Svendsen, Bent Andersen og Torben Christensen er valgt
13. Valg af repræsentant til Skanderborg Tenniscenter Fond

Torben Støckler og Bent Ole Jensen blev valgt.
14. Valg af suppleant til Skanderborg Tenniscenter Fond
Anders Erboe blev valgt.
15. Valg af revisor og revisorsuppleant for samme
Suppleant er Verner Larsen og Narain Rajani. Ingvar Uldall er valgt som revisor.
16. Eventuelt
Forslag til tovholderne på festivalbrunchen: Sørg for hjælpere både før, under og efter
brunchen for at fordele arbejdsbyrden.
Forslag: For at tiltrække flere medlemmer til SLTK kunne man indrykke en annonce om ”Åbent
hus”, hvor alle er velkomne til at spille tennis og se faciliteterne.
SLTK kunne forsøge at tiltrække et juniormesterskab for at skabe opmærksomhed om SLTK.
Præsentation af en medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund ved Peter Andresen, jf.
vedlagte fil.
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