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Referat af generalforsamling i SLTK den 20. februar 2020  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år og generalforsamlingens godkendelse af 

beretningen 

3. Forelæggelse af årsrapport/revideret regnskab for det forløbne år samt forelæggelse af 

budget for det kommende år. Såvel revideret regnskab som budget skal godkendes af 

generalforsamlingen.  

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Drøftelse af mulighed for lys på banerne i Højvangen 

6. Fastsættelse af kontingent  

7. Valg af formand. (Karen Domino modtager genvalg) 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Hans Simonsen og Jan Hofmann Larsen er på valg og 

ønsker ikke genvalg) 

9. Valg af revisorer 

10. Champagnebrunch: Skal vi have champagnebrunch i 2020? 

- Hvis ja, valg af tovholder (Karen modtager genvalg)  

11. Eventuelt 

 

Referat: 

Ad 1. Valg af dirigent og referent 

• Steffen Frederiksen blev valgt som dirigent. 

o Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen ifølge vedtægterne er varslet 

rettidigt, at regnskabet og andre bilag var rettidigt tilgængelige, og at 

generalforsamlingen var beslutningsdygtig. 

• Annette Fausing valgt som referent. 

• Dirigenten foreslog, at bestyrelsens forslag om vedtægtsændring blev sat til 

afstemning som det første punkt (se punkt 4) og bemærkede, at vedtægtsændringer 

kræver et kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. 

• Karen fremlagde herefter forslag til vedtægtsændringer, jf. det offentliggjorte forslag. 

 

o Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.  

 

Ad 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år og generalforsamlingens godkendelse af 

beretningen 

• Karen fremlagde bestyrelsens beretning, som ligger på hjemmesiden her. 

https://sltk.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=233
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o Beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen med applaus. 

 

Ad 3. Forelæggelse af årsrapport/revideret regnskab for det forløbne år samt forelæggelse 

af budget for det kommende år. Såvel revideret regnskab som budget skal godkendes af 

generalforsamlingen.  

• Ingelise (revisor): Revisorerne har fået forelagt regnskabet, revideret og godkendt 

dette. Ros til kassereren for det gode arbejde. 

• Rune fremlagde klubbens regnskab for 2019. 

 

o Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

 

• Rune gennemgik kort budgettet for 2020 

o Der er afsat kr. 72.500 til et mudderværn i Dyrehaven. 

o Hegnet ved bane A skal repareres for ca. kr. 8.000, hvilket ikke fremgår af 

budgettet p.t. – dette blev rettet undervejs, og det rettede budget vil blive 

lagt på hjemmesiden. 

o Spørgsmål (Sussi): Er mudderbeskyttelse en absolut nødvendighed, og er det 

ikke kommunens opgave at stå for dette? 

1. Svar (Karen): Kommunen vil ikke påtage sig ansvaret for at beskytte 

banerne. Kommunen laver dog sikring i et vist omfang.  

2. Tilføjelse til svar (Kristian): Kommunen har allerede lavet en del på 

den anden side af vejen, så der burde være styr på vand. Problemet 

er risiko for mudderskred i.f.m. skybrud. Vi kan holde mudderet ude 

v.h.a. en mur, som vi selv skal betale. 

o Spørgsmål (Sussi): Hvad med at spørge SmukFest, om de vil yde tilskud (det 

er for en stor del den flis, de lægger ud, der sætter gang i problemerne)? 

 

o Budgettet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen, med en 

rettelse på kr. 8.000 (se ovenfor vedr. hegn ved bane A). 

 

Ad 4. Behandling af indkomne forslag 

• Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev tidligere på mødet enstemmigt 

vedtaget (se punkt 1) 

• Karen fremlagde bestyrelsens forslag 1: Omlægning af to baner i Dyrehaven. 

Udgifterne tages af Champagnebrunchkontoen. 

o Kommentar (Karen): Der er ikke meget at spare ved at omlægge tre baner, 

hvorfor vi nøjes med to i første omgang. 

o Spørgsmål (Per): Er der indhentet andre tilbud? 

o Spørgsmål (Peter): Er der planer om at renovere flere baner? 

o Svar (Karen): Det er der endnu ikke taget stilling til. 
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o Spørgsmål (Torben): Er det sikkert, at vi kan beholde banerne i Dyrehaven? 

Er der risiko for, at kommunen opsiger lejemålet? 

o Svar (Karen): Der er ifølge kommunen ingen planer om at bruge området til 

andet.  

o Kommentar (Kristian): Enig med Per i, at der bør indhentes flere tilbud. 

o Kommentar (Peter): Kunne man få en skriftlig garanti fra kommunen på, at 

vi må beholde banerne? 

o Svar (Karen): Vi har ikke noget på skrift, og det er næppe en mulighed. 

o Kommentar (Per): Intentionen fra kommunens side er, at de eksisterende 

klubber i området skal have lov at være der og fortsat udvikle sig. 

o Spørgsmål (Christian): Er det nødvendigt at omlægge banerne? 

o Svar (Karen): En renovering vil betyde, at vandet siver bedre gennem 

banerne. 

o Svar (Rune): Flere af banerne er meget gamle og trænger naturligt nok til en 

renovering. 

o Spørgsmål (Helle): Kommer der automatisk vandingsanlæg? 

o Svar (Karen): Det er der ikke budgetteret med, men det kan undersøges til 

næste år. 

 

o Til afstemning: Der afsættes en beløbsramme på det foreslåede beløb (kr. 

235.000) til omlægning af to baner, og samtidig indhentes flere tilbud. 

o Dette forslag blev vedtaget af generalforsamlingen. Der var én stemme imod 

og tre stemmer hverken for eller imod, og de resterende stemte ja. 

 

• Hans fremlagde forslag 2: Helårsbane i Højvangen. Udgifterne tages af 

champagnebrunchkontoen. 

o Hans: Hvis der senere skal lys på banen, vurderes det, at det vil koste 

omkring kr. 50.000. 

o Spørgsmål (Ingelise): Hvilket underlag vil der være? 

o Svar (Hans): Drænlag, stenmel, tæppe med sand (som ikke skal fejes). Linjer 

skal ikke vedligeholdes. 

o Spørgsmål (Niels): Findes der andre teknologier? 

o Svar (Hans): Ja, der er andre muligheder, f.eks. baner, der minder om 

grusbaner. 

o Spørgsmål (Helle): Hvor skal den nye bane ligge? 

o Svar (Karen): Bagved de to eksisterende baner. 

o Kommentar (Karen): En helårsbane kan forlænge sæsonen og mindske 

belastningen indendørs. 

o Spørgsmål (Sussi): Hvad så hvis Halfonden udvider med en ekstra bane? Vil 

der blive overkapacitet? 

o Svar (Hans): Halfondens baner er åbne for alle. Der har aldrig været tanker 

fra Halfondens side om at anlægge udendørs baner i Højvangen. 
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o Kommentar (Peter): Måske det er mere fremtidssikkert at anlægge en 

padeltennisbane. Det kunne også være en mulighed at omlægge de 

eksisterende grusbaner. 

o Svar (Karen): Det har været drøftet at omlægge de eksisterende grusbaner, 

men bestyrelsen har indtryk af, at mange er glade for banerne, som de er. 

o Spørgsmål (Ib): Hvad med at omlægge en af banerne i Dyrehaven i stedet? 

o Svar (Hans): Der er ikke mulighed for omklædning i Dyrehaven uden for 

sæsonen. 

o Kommentar (Kristian): Vi har overkapacitet m.h.t. baner, så der er vel ikke 

grund til at anlægge en ny. 

o Spørgsmål (Shaiq): Kan man spille tennis om vinteren på en helårsbane? 

o Svar (Hans): Ja, det er muligt. 

o Spørgsmål (Ingelise): Jeg synes også, vi har for mange baner, men det kunne 

være mere relevant at udvide sæsonen f.eks. med lys. 

o Kommentar (Hans Henrik): Jeg tror, der ligger en fremtidssikring i 

padeltennis. 

o Spørgsmål (Per): Foretrækker selv grus. Hvad er andres erfaringer? 

o Kommentar (Kristian): Hvis hallen får en ekstra bane, kan den måske delvist 

dække behovet for at udvide sæsonen. 

o Spørgsmål (Vibeke): Vil kontingentet stige, hvis vi skal have en udendørs 

bane? 

o Svar (Karen): Det har vi ingen planer om. Udgifterne vil blive dækket af 

champagnebrunchkontoen. 

o Kommentar (Niels): Forslaget bør revurderes, og bestyrelsen bør arbejde 

videre med andre muligheder, som f.eks. padeltennis. 

o Kommentar (Poul): Støtter Ibs forslag om at anlægge en helårsbane i 

Dyrehaven på eksisterende bane. 

o Spørgsmål (Christian): Er det undersøgt, hvordan padeltennis fungerer i 

Aarhus? 

o Svar (Hans): Det er nok en begrænset skare, der vil dyrke padeltennis. 

o Kommentar (Peter): Det er helt forkert. Der er et anlæg i Risskov, hvor de nu 

har 12 baner, som er fuldt bookede. Det samme gælder i Silkeborg. 

Indendørs padeltennis har større tiltrækning end udendørs. 

o Kommentar (Niels): Det store problem i klubben er at tiltrække medlemmer 

mellem 20 og 45 år, og her ser det ud til, at padeltennis kunne hjælpe. 

o På baggrund af diskussionen anmodede bestyrelsen om, at man holdt en 

kort pause for at få anledning til at genoverveje formuleringen af det 

forslag, man ønskede at sætte til afstemning. Bestyrelsen fremsatte derpå 

to forslag: 

1. Skal vi anlægge en helårsbane i klubben? 

2. Hvor skal banen ligge? 
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o Kristian fremsatte et ændringsforslag om at afvente Halfondens planer, før 

det besluttes, om SLTK skal have en helårsbane. 

 

o Ændringsforslaget: ”Vi bør afvente Halfondens planer i.f.t. evt. ny indendørs 

bane.” blev herefter sat til afstemning og vedtaget af generalforsamlingen. 

Dermed bortfaldt øvrige forslag. 

 

Ad 5. Drøftelse af mulighed for lys på banerne i Højvangen 

• Karen: Lys på banerne i enten Højvangen eller i Dyrehaven kan udvide sæsonen. 

Pris for en bane er løst anslået fra kr. 50.000. 

• Hans: Kr. 30.000 med lamper + master. 

• Henrik: Forslag om lys både i Højvangen og Dyrehaven. 

• Sussi: Forslag om lys i Højvangen og ikke i Dyrehaven. Det er synd at sætte master 

op i skoven. 

• Peter: Vil helst have lys i Dyrehaven, hvor det er mest behageligt at spille. 

• Mette: Hvordan skal det finansieres? 

• Steffen: Vi vedtager ikke noget nu, men sonderer. 

• Poul: Kunne det være en idé at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, så 

beslutningen kan foretages hurtigere? 

• Christian: Det skæmmer ikke skoven, at der kommer lys på. 

• Sammenfattende udtrykte generalforsamlingen stor interesse for lys på baner i 

Dyrehaven og/eller Højvangen. 

 

Ad 6. Fastsættelse af kontingent  

• Spørgsmål (Mette): Er der mulighed for halvårligt medlemskab? 

• Svar (Rune): Der er mulighed for reduktion af kontingentet, jo senere man tilmelder 

sig i sæsonen. 

• Spørgsmål (Per): På baggrund af klubbens gode økonomi kunne man så overveje at 

nedsætte kontingentet? 

• Svar (Thomas): Familiekontingent er i forvejen meget billigt.  

 

o Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget af 

generalforsamlingen. 

 

Ad 7. Valg af formand. (Karen Domino modtager genvalg) 

o Karen blev enstemmigt genvalgt med applaus. 
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Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Hans Simonsen og Jan Hofmann Larsen er på valg og 

ønsker ikke genvalg) 

o Cecilie Hofmann Larsen, Shaiq Ghorwal, Thomas Høi og Kristian Jepsen stiller 

op til bestyrelsen (Kristian vil gerne arbejde med Halfonden). Alle fire 

medlemmer blev valgt med applaus. 

 

Ad 9. Valg af revisorer 

o Ingelise Palner og Steffen Frederiksen blev genvalgt med applaus. 

 

 Ad 10. Champagnebrunch: Skal vi have champagnebrunch i 2020? Hvis ja, valg af tovholder 

(Karen modtager genvalg)  

• Karen: Der har været stor tilslutning i 2019, så vi er klar igen. Der er allerede nedsat 

et udvalg.  

 

o Generalforsamlingen vedtog planerne om at arbejde med 

Champagnebrunch i 2020, og Karen blev med applaus genvalgt som 

tovholder. 

 

Ad 11. Eventuelt 

• Ib: Der har været tale om at købe en ny tromle, men det fremgår ikke af budgettet. 

o Karen: Vi bakker op om indkøb af en ny tromle. 

• Vibeke: Vi mangler et ur i Dyrehaven. 

o Jan: Det er bevilget, men endnu ikke indkøbt. 

 

Referent: Annette Fausing 

 

Godkendt som dirigent: 

 

Steffen Frederiksen 

Skanderborg d. 21. februar 2020 

 


