
Referat af tennis-generalforsamling torsdag den 25. januar 2018 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) samt præsentation af 

bestyrelsens strategiplan for SLTK 2018-2020. Forelæggelse af budget for det 
kommende år til godkendelse.  

4. Behandling af indkomne forslag  
5. Fastsættelse af kontingent  
6. Valg af formand  

a. Kinni Foss – er på valg og modtager genvalg  
7. Valg af kasserer  Lau Laursen - er ikke på valg  
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

a. Jacob Kjær og Frans Wichmann - er ikke på valg  
b. Annette Fausing og Susanne Meldgaard modtager ikke genvalg, der skal 

findes en mere til bestyrelsen jfr. § 12 i vedtægterne.  
9. Valg af revisor 
10. Eventuelt 

 
ad 1) Valg af dirigent og referent 
Esben valgt på opfordring fra bestyrelsen 
Camilla valgt på opfordring fra bestyrelsen 
 
ad 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
Kinni fremlagde beretningen 
Den ligger nu på klubbens website og kan findes her 
 
Spørgsmål: 

● Karen: Skal sommerskole for (unge) seniorer ligge i uge 26? 
○ Svar: god erfaring med uge 26, men det afhænger af, hvornår der kan være 

trænere. Skolernes sommerferie starter uge 27 i år og det kan godt ændre 
tingene lidt, men det afhænger helt og holdent af, hvornår trænerne er til 
rådighed 

● Christian anerkender bestyrelsens indsats ifht at få nye medlemmer. Han spørger til, 
hvordan konflikten med banemændene går, når banerne trænger til en venlig hånd.  

○ Bestyrelsens svar er, at det kommer der mere om i strategiforklaringen 
senere på programmet. 

 
ad 3) Forelæggelse af årsrapport 
Lau fremlagde regnskab 
Der er sat flere penge af til træneruddannelse, bolde og fastholdelse af medlemmer 
Spørgsmål: 

● Hans: pengene fra champagnebrunch, der sættes over på vedligehold, er der taget 
af dem? 

○ Svar: nej 

https://sltk.klub-modul.dk/cms/Clubsltk/ClubImages/Formandsberetning%202017.pdf


● Karen: Jeg har spurgt Nordea, om de ville sponsere måtter. Der var svaret nej, men 
jeg måtte gerne lave en ansøgning om “det gode liv”, så spørgsmålet er, om vi kunne 
lave flere ansøgninger til Nordea? 

○ Svar: vi har været igang med OK, Aura og Leo Vegas (online casino) og 
Sitcom sponserer vores website. Der er masser af steder, man kan hente 
penge, men det kræver tid 

● Jens Peter oplyser, at Trygfonden netop i aften har givet 94 mio. kr. til “Bevæg dig for 
livet”, som man også kan søge 

○ Svar: Det er en rigtig god ide, og man vil gerne gøre mere ved det, men det er 
bare tidskrævende 

● Harding: Konto 9800 forstår jeg ikke. 
○ Svar: Det er klubmodulet, der er betalt to gange 

● Harding: Har vi betalt halleje fra 1. januar til 30. april? 
○ Svar: ja, det er inkluderet i regnskabet 

● Karen: Er der afsat penge til eventuelle nye møbler i Dyrehaven 
○ Svar: Det fremlægger vi mere om i strategien, men der er ikke sat penge af i 

det budget, bestyrelsen har fremlagt i aften 
● Karen: Jeg har et spørgsmål i relation til, hvad det er for mennesker, der forlader 

klubben 
○ Svar: bestyrelsen vil gerne ringe til 10 tidligere medlemmer og spørge, men 

de er ikke helt nået til det 
■ vi ved ikke helt, om det er pensionister, eller er det fordi man mangler 

en makker 
○ Jens Peter mener også, det kan være, fordi man ikke lærer flere mennesker 

at kende i klubben 
○ for at mindske afgangen af medlemmer, arbejder bestyrelsen med bobler, der 

arrangerer forskellige aktiviteter 
● Peter kommenterer, at vi har koste, der overhovedet ikke fungerer. Han har selv 

repareret 2 og de falder fra hinanden 
○ Svar: bestyrelsen erkender, at der er mange ting, der trænger til en kærlig 

hånd 
 
ad 3.1) Bestyrelsens strategiplan 
Frans fremlagde en meget gennemarbejdet strategi for SLTK 2018-2020 
 
Oplægget var sendt ud inden generalforsamlingen og Frans knyttede flere ord til på mødet. 
Læs oplægget her 
 
Forbedring af banerne 
Banerne er gamle og trænger til at blive forbedret. Der er problemer med vand, som ikke 
forsvinder  etc. Jacob fremlægger mulighederne for forbedringer af banerne. Og det er der 
god dialog om. En lille udfordring er kontrakten med kommunen på Dyrehaven. Den er 
blevet væk (og bestyrelsen har spurgt tidligere formænd og andre i netværket for at få den 
frem igen, uden held), så vi ved ikke, hvor lang tid den løber og hvilke konditioner, den 
indeholder - det ved kommunen heller ikke. Så der er to muligheder, som er relevante at 

https://sltk.klub-modul.dk/cms/Clubsltk/ClubImages/Strategi%20for%20SLTK_2018.pdf


tage beslutning om, når vi skal videre omkring anvendelse af ressourcer til forbedringer i 
Dyrehaven: 

1. vi kører under radaren og vil ikke kræve en ny kontrakt 
a. de fleste stemmer for 

2. vi vil have en ny kontrakt og gør dermed kommunen opmærksom på os med risiko 
for, at kommunen udbyder området til SMUK-fest eller Sølund eller andre 
interesserede  

a. 2 stemmer for 
 
Vi skal forsøge at bevare området i Dyrehaven er beslutningen. 
 
Bestyrelsen spørger, om vi skal tage fat på renoveringen. Det optimale er, at renovere 
banerne om efteråret, så de er spilbare til april eller maj. Eksperterne mener, at banerne 
godt kan være løsere end tidligere og at det tager ca 2 år, før de er lige så hårde som 
tidligere 
 
Det er besluttet, at vi vil lave et særskilt forslag, om renovering af baner. Det betyder, at vi 
skal have en ekstraordinær generalforsamling, hvor punktet er, at vi skal stemme om 
bestyrelsens konkrete tilbud på 235.000 kr fra en ekstern leverandør. Dette beløb er for 
renovering af 2 baner. 
 
Spørgsmål: 

● Harding: skal der ikke være styr på vandet ved banerne i Dyrehaven? 
○ Jacob mener, at det ser godt ud, fordi kommunen har givet udtryk for, at de vil 

rydde 3 meter rundt om banerne 
 
Nyt forslag 

● Peder foreslår, at vi laver højvangens baner om til kunstgræs. Det koster ca 120.000 
og skal ikke vedligeholdes.  

 
Indsatsområde 1: Drift af baner 
Der er et ret stort arbejde forbundet med at vedligeholde tennisbanerne og arealerne 
omkring, både i Højvangen og i Dyrehaven 
Vi har tidligere kørt med modellen af et team af medlemmer af klubben har haft den tjans, 
men den model gik i vasken sidste år og Jacob fremlægger nu de muligheder vi har for at 
vedligeholde banerne 

● Horsens modellen (lavest udgiftsniveau) 
● Baneteam (det er denne, vi har kørt med indtil nu) 
● Eksterne amatører 
● Professionelt team (højest udgiftsniveau) 

 
Generalforsamlingens deltagere har stemt om og vedtaget, at løsningen med driften af 
banerne skal findes internt. Om det er Horsens-modellen, hvor medlemmerne forpligter sig til 
udvalgte dele af opgaverne og hvor 3-4 personer har ansvaret for vedligeholdelse af en 
bane, eller vi finder et nyt banemands-team (m/k), er op til bestyrelsen. Men der er forslag 
fra generalforsamlingen om, at Mette laver et af sine fine opslag med 



job-/opgavebeskrivelse, som bliver sendt ud til medlemmerne. De kan søge stillingen og 
dem, der bliver valgt, kan få kontingentfrihed. 
Flere på generalforsamlingen pointerer, at det skal være forbundet med hygge og sport at 
komme på tennisbanen, en frihed fra hverdagens pligter og derfor duer det ikke, at man 
også har “sure” pligter, når man er der. Det betyder, at det skal være tydeligt, hvad der 
forventes i forhold til vedligeholdelse, så der ikke er nogen med dårlig samvittighed og andre 
med sure miner - begge dele fører til medlemsflugt. 
 
Indsatsområde 2: Nye og forbedrede faciliteter 
En del af bestyrelsens strategi om at rekruttere nye medlemmer kan måske imødekommes 
ved anlæggelse af en padel tennis bane. Det er en hastigt voksende sport i familie med 
tennis, men som kræver knapt så mange færdigheder for at komme godt i gang. Det er 
bestyrelsens forslag, at vi anlægger en sådan bane. 
 
Vi så en film, så vi fik et bredere indtryk af, hvad spillet går ud på. Bestyrelsen har søgt 
information fra tennisklubber i Jylling og Tåsinge, som har anlagt 1 eller 2 baner og hvor 
især Tåsinge har oplevet stor medlemsfremgang 
 
Det er bestyrelsens forslag, at banen skal etableres i Højvangen på skumtennisbanen 

● Kinni fremlægger økonomi 
● Spørgsmål: 

○ Steffen: er det en mulighed, at Tress sætter banen op og så har vi en booking 
app 

○ Kasper anerkender, at det er en fremragende ide, som er en motor for at få 
nye medlemmer. 

● Der bliver stemt om, hvorvidt bestyrelsen skal arbejde videre med forslaget 
○ Det er vedtaget.  
○ Det skal op på en ekstraordinær generalforsamling, når vi har fuldt overblik 

over økonomi. 
 
Gennemgang af budgettet 
Spørgsmål: 

● 2168 bolde - kan andre få lov at spille med dem? 
○ Svar: ja 

● 2244 løn ungdomstræning sommer 
● 2246 løn senior træning 

○ Svar: til træningssamlinger til seniorspillere 
● Motionist træning  

○ Svar: Den er sat op, fordi der kommer flere nye spillere 
● Ungdomstræning vinter  

○ Svar: er sat op, fordi trænerne skal stige lidt i løn, når de er fyldt 18 
● 2293 licenser rangliste 

○ Svar: man skal have en licens pr spiller til dansk tennis forbund, når man 
spiller 1. og 2. division 

● Fortæring er sat til knap 10.000 



○ Svar: værtsklubben skal give frokost til spillerne, når der har været kampe, 
fremgår af reglement for JTU og DTF holdturnering 

 
Vi stemmer om det fremlagte budget - der bliver klappet og det er godkendt 
 
ad 4) Behandling af indkomne forslag 
Hans har indsendt forslag 1-4, Karen har indsendt forslag 5-7: 

1. Referater af bestyrelsesmøde skal ligges på hjemmesiden 
a. Godkendt 

2. Økonomiske dispositioner over 50.000 kr., der ligger ud over klubbens godkendte 
årsbudget eller almindelig drift og vedligehold, skal godkendes på 
generalforsamlingen 

a. for: 3 
b. imod: 14 
c. stemte ikke: 9 

3. I sit virke tilstræber bestyrelsen at tilgodese alle klubbens medlemmer på lige fod, 
således at ingen grupperinger i medlemsskaren favoriseres.  

a. forslaget trækkes tilbage 
4. Ved indkaldelse til Generalforsamling vedlægges regnskab samt bestyrelsens forslag 

og plan.  
a. for: 1 
b. imod: 20 
c. ikke: 2 
d. Det bemærkes, at bestyrelsen indkaldte til generalforsamling 2. januar og på 

det tidspunkt havde de ikke mulighed for at vedlægge regnskab, fordi 
regnskabsåret går til 31. december. På bemærkningen om at 
generalforsamlingen kan ligge senere, er svaret fra bestyrelsen, at de 
erkender, at det er i deres interesse, at generalforsamlingen ligger tidligt, så 
de har længere tid til at planlægge året. Christian bemærker yderligere, at 
både regnskab og budget er fremlagt rettidigt i forhold til vedtægter og hvad 
der i øvrigt er normalt. 

5. Beslutning om afholdelse af Champagnebrunch træffes på den årlige 
Generalforsamling.  

a. bestyrelsens krav er følgende 
i. der skal betales over klubbens mobilepay - det kommer der fuldt styr 

på, men teknikken udfordrede os sidste år 
ii. der skal spilles tennis på banerne - det bliver der også, ikke så meget, 

men nok til, at der er aktivitet 
iii. der skal hverken sælges eller udskænkes stærk spiritus, det blev der 

heller ikke, men det anerkendes, at det er en hård tjans at stå i 
opvasken og de kan godt holdes i gang med en lille skarp, som dog 
ikke på nogen måde deles med gæsterne (det er heller ikke i 
opvaskeholdets interesse) 

b. for: alle 
c. imod: 0 
d. ikke: 0 



6. Der afholdes Champagnebrunch i 2018 
a. bestyrelsens krav 

i. der skal være en tovholder - Karen er valgt i år 
b. enstemmigt vedtaget 

7. Anvendelse af midler, der er indtjent ved klubbens Champagnebrunch, besluttes af 
generalforsamlingen. Dette gælder for såvel kommende som allerede indtjente 
midler. Forslagene indsendes skriftligt og skal indeholde et økonomisk overslag.  

a. for: 18 
b. imod:  
c. ikke: 3 

 
ad 5) Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent er vedtaget 
 
ad 6) Valg af formand 
Kinni er på valg og blev enstemmigt valgt 
 
ad 7) Valg af kasserer 
Lau er ej på valg, så han fortsætter 
 
ad 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Jacob og Frans er ikke på valg 
Susanne og Anette modtager ikke genvalg. Der lyder en stor tak for deres indsats fra hele 
generalforsamlingen. 
 
Karen er enstemmigt valgt 
 
Ann-Birgitte stiller op til bestyrelsen - enstemmigt valgt 
Lone stiller op til bestyrelsen - enstemmigt valgt 
 
Vi har dermed udvidet bestyrelsen med et medlem. Generalforsamlingen skønner, at det vil 
hjælpe bestyrelsen i forhold til de mange opgaver, der ligger på deres bord i kraft af den 
meget ambitiøse strategiplan. Samtidig er det en styrkelse af indsatsen for motionisterne, 
hvilket er stærkt i relation til ambitionerne om at styrke medlemstallet og klubfølelsen på 
tværs af generationer. Generalforsamlingen er taknemmelig over, at to garvede 
tennisspillere stiller deres kompetencer til rådighed. 
 
ad 9) Valg af revisor 
Christian er enstemmigt valgt 
Steffen er enstemmigt valgt 
 
ad 10) Eventuelt 
Vi opfordrer til, at medlemmerne booker baner, når de skal ned at spille, for vores tilskud 
afhænger af belægningsprocenten på banerne. Hvis man ikke booker baner på forhånd, så 
er den reelle belægningsprocent ikke synlig for kommunen. 


