Dagsorden generalforsamling 8. februar 2016
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Orientering om det løbende regnskabsårs budget samt fastsættelse af kontingent.
5 Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af de i § 6 nævnte bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen og 1 suppleant til Skanderborg Tenniscenter
Fond.
8. Valg af medlemmer til de af generalforsamlingen nedsatte udvalg.
9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
10. Eventuelt

Ad 1. Bestyrelsen foreslår Ib Kirkegaard.
Ad 4.
Bestyrelsen foreslår at kontingenterne forbliver som i 2015/2016.
Ad 5. Forslag fra Hans Simonsen
Ad 5.1. Der etableres et forum på klubbens hjemmeside, hvilket kan give klublivet
større synlighed og øge interesse og aktivitet. På forum kan medlemmerne
fremkomme med idéer og forslag til aktiviteter. Man kan skrive, om man vil deltage i
fælles planlagte arrangementer eller opfordre til spontane aktiviteter. Bestyrelsen kan
fremkomme med nyheder og beskeder. Der kan ligeledes skrives om tennisgrej, køb
og salg, tennisrejser og meget andet.
Ad 5.2. Midler til nystartede begyndere.
Det tilstræbes at få nye spillere til klubben. Begyndere kan få et nedslag i kontingent
det første år. Begyndere kan alternativt købe et startkursus af klubben, hvorefter
udgiften hertil kan modregnes i kontingentet, hvis de ønsker at fortsætte som
medlemmer.
Ad 5.3. Medlemskab af Dansk Tennis Forbund.
Med fokus på klubbens nuværende situation diskuterer og afgør generalforsamlingen
om aktuelt medlemskab af Dansk Tennis Forbund er ønskeligt.
Dette forslag kræver en vedtægtsændring og betyder at § 3 enten udgår eller ændres.
Her kræves ifølge § 9 2/3 af de afgivne stemmer.

Ad 6.
Formand: Knud H Knudsen accepterer genvalg, men træder gerne tilbage hvis andre
skulle have lyst.
Kasserer: Harding Aabrik accepterer IKKE genvalg, men vil erstattes. Harding er villig
til at hjælpe en ny kasserer i op til 2 år.
Baneinspektør: Er pt. ikke besat. Ønskes besat.
Kommunikationsansvarlig: Lau B. Laursen ønsker ikke at forsætte på denne post, men
at deltage i Voksenudvalget.
Halfond: Jens Aamand genopstiller. Vi mener ikke der er behov for mere end et
medlem fra SLTK.
Ad 8.
Voksenudvalg: Annette Fausing overvejer genopstilling.
Seniorudvalg: Kinni Foss genopstiller.
Socialudvalg: Dette udvalg nedlægges og Karen Domino ønsker at deltage i
Voksenudvalget
Ungdomsudvalg: Er ikke besat. Ønskes besat af person der vil gøre en indsats for
vore børn og unge.
Ad 9.
Revisorer: Jesper Holst, Kristian Jepsen genopstiller?
Revisor Suppleant: Dennis Sørensen, Ingvar Uldall-Jessen genopstiller?

