Referat af generalforsamling i SLTK den 24. juni 2021
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapport/revideret regnskab for det forløbne år samt forelæggelse af
budget for det kommende år til godkendelse af generalforsamlingen
4. Behandling af indkomne forslag
a. Bestyrelsens forslag nr. 1
b. Bestyrelsens forslag nr. 2
c. Indkomne forslag fra medlemmerne
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand (vælges kun i lige år, Karen Domino fortsætter som formand)
7. Valg af kasserer (Rune Hofmann Larsen modtager genvalg)
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. Thomas Høi ønsker at udtræde af bestyrelsen
b. Cecilie Hofmann Larsen, Shaiq Ghorwal og Kristian Jepsen er ikke på valg
c. Annette Fausing er på valg (modtager genvalg)
d. Der skal vælges ét nyt medlem til bestyrelsen
9. Valg af revisorer
10. 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. Dirigenten konstaterede, at
generalforsamlingen holdes senere end angivet i vedtægterne (p.g.a. corona).
Dette blev accepteret af generalforsamlingen.
Annette Fausing valgt som referent.

•

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

Karen fremlagde bestyrelsens beretning, som ligger på hjemmesiden.
o Formandens beretning blev efter en kort drøftelse taget til efterretning af
generalforsamlingen med applaus.
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Ad 3. Forelæggelse af årsrapport/revideret regnskab for det forløbne år samt forelæggelse af
budget for det kommende år
• Ingelise/Steffen (revisorer): Revisorerne har fået forelagt regnskabet, revideret og
godkendt dette. Stor ros til kassereren for det gode arbejde.
• Rune fremlagde klubbens regnskab for 2020 samt budget for 2021.
o Regnskab og budget blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
Ad 4. Behandling af indkomne forslag
•
•

Bestyrelsen har fremlagt to forslag. Der er ikke indkommet yderlige forslag.
Bestyrelsens forslag nr. 1:
o Karen fremlagde bestyrelsens forslag om udendørs padeltennisbane i
Højvangen. Korrektion i.f.t. det udsendte forslag: Jordarbejde og støbning af
betonfundament budgetteres til ca. 150.000 kr. i stedet for de anførte
75.000 kr.
o Shaiq redegjorde for udbredelsen af padeltennis i Danmark. Erfaringerne
viser, at padeltennis kombineret med tennis giver en god synenergieffekt for
klubberne og muligvis kan øge antallet af medlemmer.
o Dette forslag blev vedtaget af generalforsamlingen efter grundig drøftelse.
Der var 5 stemmer imod og 13 stemmer for.

•

Bestyrelsens forslag nr. 2:
o Karen fremlagde bestyrelsens forslag om etablering af udendørs helårsbane
i samarbejde med Finanssektorens Uddannelsescenter.
o Dette forslag blev vedtaget af generalforsamlingen. Der var 0 stemmer
imod, 2 blanke og 16 stemmer for.

Ad 5. Fastsættelse af kontingent
•

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 6. Valg af formand (vælges kun i lige år)
•

Karen Domino fortsætter som formand.

Ad 7. Valg af kasserer
•

Rune Hofmann Larsen genvalgt.

Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
•

Thomas Høi udtræder af bestyrelsen
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•
•
•

Cecilie Hofmann Larsen, Shaiq Ghorwal og Kristian Jepsen er ikke på valg og
fortsætter
Annette Fausing genvalgt
Per Olsen indtræder som nyt medlem af bestyrelsen

Ad 9. Valg af revisorer
•

Ingelise Palner og Steffen Frederiksen genvalgt.

Ad 10. Eventuelt
•

Bestyrelsen undersøger på anfordring mulighed for at genetablere en gæsteordning.

Referent: Annette Fausing

Godkendt som dirigent:

Steffen Frederiksen
Skanderborg d. 30. juni 2021
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