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Referat af generalforsamling i SLTK den 24. februar 2022 

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 

5. Fastsættelse af kontingent  

6. Valg af formand (vælges i lige år) 

7. Valg af kasserer (vælges i ulige år) 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a. Cecilie Hofmann Larsen ønsker at udtræde af bestyrelsen 

b. 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 trods diverse udsættelser ifølge 

vedtægterne er varslet rettidigt, at regnskabet og andre bilag var rettidigt tilgængelige, 

og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.  

• Annette Fausing blev valgt som referent. 

 

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

beretningen 

• Formanden fremlagde bestyrelsens beretning (ligger på hjemmesiden), som efter en kort 

drøftelse blev taget til efterretning af generalforsamlingen med applaus. 

o Kommentarer fra Kristian (Halfonden) vedr. finansiering af nyt halbyggeri. Der kan 

opstå problemer med at låne hos kreditforeningerne/bankerne, som kræver 

garantier/kaution, fordi hallen ligger på lejet kommunal grund og ikke må anvendes til 

kommercielle formål. Vi har fået tilbud om udvidelse med én bane inkl. nye 

badefaciliteter. Pris: 4,2 mio. + moms. Der forhandles stadig med 

kreditforeninger/banker. En mulighed er en kommunegaranti, men det er også en 

kompliceret proces, og i så fald skal byggeriet indgå i den kommunale budgetlægning. 

På baggrund heraf forventes udsættelse af nyt halbyggeri. 

Andre klubber, der har hal på lejet grund, har benyttet sig af en af følgende 

muligheder: 
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• Søger fonde 

• Finder kautionister 

• Får kommunegaranti 

o M.h.t. helårsbane ved Skanderborg Park blev beslutningen taget på sidste års 

generalforsamling, og der er indgået aftale med Skanderborg Park Hotel. Bestyrelsen 

arbejder videre. 

o M.h.t. padelbanen var der følgende kommentar: Selve Padelbanen er som redegjort for 

i beretningen blevet 90.000,00 kr. dyrere end oprindeligt tilbud. Modsvarende er der 

opnået yderligere kommunalt tilskud via idrætsrådet på 75.000 kr. [og efter 

generalforsamlingen yderligere 30.000 kr. fra DGI]. 

o Der foreligger tilbud på ekstra jordarbejde (volden og træer) på ca. 30.000 kr. 

Derudover har bestyrelsen besluttet at etablere lys langs gangen ned til anlæggene og 

forberede mulighed for lys på grusbanerne. Der foreligger tilbud herom på ca. 60.000 

kr., men det er ikke udgifter, der alene relaterer sig til padelbanen. 

 

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 fra revisorerne til kassereren for det gode arbejde. 

• Rune fremlagde klubbens regnskab for 2021 samt budget for 2022. 

o Regnskab og budget blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

 

Ad 4. Behandling af indkomne forslag 

• Der er ikke indkommet nogen forslag. 

 

Ad 5. Fastsættelse af kontingent  

• Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget af generalforsamlingen. 

o Dog skal bestyrelsen fastsætte kontingent i.f.t. padeltennis, herunder pris for eksterne 

brugere.  

o Forskellige modeller kontingentstrukturen i.f.t. padel blev drøftet. Inspireret af denne 

drøftelse vil bestyrelsen fastsætte kontingentet foreløbig for et år. Herefter vil der blive 

foretaget en revurdering p.b.a. indhøstede erfaringer. 

 

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

• Karen Domino genvalgt med applaus. 

 

Ad 7. Valg af kasserer 
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• Rune Hofmann Larsen fortsætter. 

 

Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

• Cecilie Hofmann Larsen udtræder. 

• Shaiq Ghorwal og Kristian Jepsen blev genvalgt med applaus. 

• Per Olsen og Annette Fausing fortsætter. 

 

Ad 9. Valg af revisorer 

• Ingelise Palner ønsker ikke at fortsætte.  

• Ib Kirkegaard blev valgt som ny revisor. 

• Steffen Frederiksen blev genvalgt. 

 

Ad 10. Eventuelt 

• På Karens foranledning blev det drøftet, om vi skal fortsætte med champagnebrunch. Karen vil 

gerne være tovholder. Derudover kræves der 40-50 frivillige. 

o Der kom en række ideer og forslag på bordet, herunder muligheden for at involvere 

andre tennisklubber, hyre unge mennesker mod betaling, foreslå Smukfest, at de kan 

leje f.eks. parkeringspladsen etc.  

o Foreløbig bliver der etableret et udvalg, der skal forestå planlægningen. Susanne, 

Kristian og Karen har indtil videre meldt sig. Udvalgets første opgave bliver at sikre, at 

der kan hyres et tilstrækkeligt antal hjælpere. 

• Klubben har 120 års fødselsdag den 30.6.22. Det blev foreslået at holde en fest efter festivalen 

som for to år siden. 

• Der var meget ringe tilslutning til dette års generalforsamling. Forslag om tilmelding med 

spisning fremover, så flere måske melder sig.  

• SLTK’s medlemmer er blevet inviteret til at prøve padeltennis gratis i det nye anlæg Padel8660. 

Bestyrelsen finder et tidspunkt. 

 

Referent: Annette Fausing 

Godkendt som dirigent: 

 

Steffen Frederiksen 

 

Skanderborg den 9. marts 2022 


