Referat fra generalforsamling 2019 i SLTK
Tidspunkt: torsdag den 24. januar, kl. 19.30 i Bellis, Sundhedscenteret, Sygehusvej 7, 8660
Skanderborg.

1. Valg af dirigent og referent
Annette Fausing er valgt som dirigent
Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen ifølge vedtægterne er varslet
rettidigt.
Anne Birgitte Fruelund Jensen er valgt som referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
V. Formand Karen Domino. Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til
beretningen. Beretningen er godkendt
3. Fremlæggelse af årsrapport/revideret regnskab og forelæggelse af budget.
V. Kasseren Rune Hoffmann Larsen
Regnskab og budget er godkendt.
4. Indkomne forslag.
a. Forslag fra bestyrelsen. Bilag 1
1. Nyt tag på klubhuset 2. Renovering af 2 eller 3 baner i Dyrehaven og etablering af automatisk
vandingsanlæg
3. Forskønnelse af dyrehaven
4. Etablering af helårs tennisbane eller multibane i Højvangen
Formanden fremlægger ovenstående forslag og bestyrelsens overvejelser.
Jens Rasmussen og Harding Aabrik fremlægger ændringsforslag til punkterne 1,
2 og 4. Der stemmes separat om de 4 punkter og om ændringsforslagene først.
Ændringsforslag fra Jens Rasmussen og Harding Aabrik erstatter bilag 2 fra
Harding Aabrik.
Ad forslag 1. Ændringsforslag til bestyrelsens forslag om nyt tag på klubhuset i
Dyrehaven: Renovering af taget i stedet for udskiftning.
Der stemmes om ændringsforslag. Ændringsforslaget blev forkastet af de
fremmødte.
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Ad forslag 1. Bestyrelsens forslag om nyt tag på klubhuset.
Et flertal af bestyrelsen anbefaler nyt tag på klubhuset og den overdækkede
terrasse. Der stemmes om bestyrelsens forslag 1. Forslaget vedtages af de
fremmødte.
Ad forslag 2. Ændringsforslag til bestyrelsens forslag om renovering af baner i
Dyrehaven: Banerne klargøres og vedligeholdes, som vi plejer, og udgift til
vandingsanlæg spares.
Der stemmes om ændringsforslag til pkt. 2 – forslaget vedtages af de
fremmødte ved afstemning. Samtidig opfordres bestyrelsen til at arbejde videre
med punktet inden næste generalforsamling.
Bestyrelsens forslag 2 om renovering af baner i Dyrehaven bortfalder.
Ad forslag 3. Forskønnelse af Dyrehaven.
Formanden fremlægger pkt. 3. Afstemning foretages og forslaget vedtages af de
fremmødte.
Ad forslag 4. Kristian Jepsen fremsætter et ændringsforslag vedr. bestyrelsens
forslag om etablering af helårs tennisbane eller multibane i Højvangen:
Beslutning udsættes. GF er positiv, og bestyrelsen opfordres til at arbejde
videre med mulighederne og konkretisere planerne.
Ændringsforslaget blev vedtaget.
Ændringsforslag fra Jens Rasmussen og Harding Aabrik samt bestyrelsens forslag
bortfalder.

b. Forslag fra bestyrelsen om honorering af bestyrelsesmedlemmer. Bilag 3
Kasserer Rune Hoffmann Larsen fremlægger forslag om honorering af
bestyrelsesmedlemmer. Der afstemmes og forslaget vedtages af de fremmødte.

5. Fastsættelse af kontingent
Kasseren Rune Hoffmann Larsen fremlægger og foreslår en mindre reduktion i
senior kontingent og afsmittende effekt på familie kontingent. Det drejer sig om alle
medlemmer over 18 år. Der afstemmes og forslaget vedtages.
6. Valg af kasserer, Rune Hofmann Larsen modtager genvalg. Rune Hoffmann Larsen
genvælges.
P.g.a. personlig interesse i punkt 7 trækker Annette Fausing sig som dirigent. Kristian
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Jepsen overtager dirigentposten fra og med punkt 7.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. § 12 i vedtægterne. (Lone Dombernowsky ønsker
ikke genvalg, Anne Birgitte Fruelund Jensen, stiller sit mandat til rådighed). Annette
Fausing stiller op og vælges. Bestyrelsen består fremover af kasserer Rune
Hoffmann Larsen, Jan Christoffer Hoffmann Larsen, Hans Simonsen, Annette
Fausing og formand Karen Domino.
8. Valg af revisorer. Steffen Frederiksen og Ingelise Palner vælges.
9. Champagnebrunch: Skal vi have champagnebrunch i 2019?
- Hvis ja, valg af tovholder (Karen modtager genvalg). Projektet iværksættes
såfremt der er deltagere til aktiviteten.
10.Eventuelt
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