
Referat Ekstraordinært Generalforsamling mandag den 5. marts 2018 

Pkt. 1 Valg af dirigent: Kristian Jepsen 

Pkt. 2 Valg af referent: Anne Birgitte Fruelund Jensen 

Generalforsamlingen er lovlig indkaldt konstaterer dirigenten. 

Karen Domino redegør for baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling, da flere bestyrelses- 
medlemmer efter sidste generalforsamling valgte at trække sig fra deres poster i bestyrelsen. 

Tidligere banemænd er inviteret til et frokostmøde for at afklare om de fortsat ønsker at tage vare på 
tennisbanerne. Desuden opfordres andre medlemmer til at melde sig til denne opgave. Henvendelse sker til 
Formand Karen Domino, kdomino49@gamil.com 

Projekter i STLK - Det er muligt at melde sig til to konkrete projekter vedr. 

· Renovering af baner i Dyrehaven. Der var to baner, der var på tale ved sidste generalforsamling 

· Projekt Paddlebane 

Der skal vælges e bestyrelsesmedlem til at træde ind i Halfondens bestyrelse. 

Pkt. 3 Valg af formand 

Forslag om Karen Domino som formand i bestyrelsen. Dette forslag bakkes op af flere fremmødte. 

Karen Domino vælges som formand. 

Pkt. 4 Valg af kasserer 

Forslag om Rune Hofmann Larsen som kasserer i STLK. Dette forslag bakkes op af flere fremmødte. 

Rune Hofmann Larsen vælges som kasserer. 

Pkt. 5 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Jan Christoffer Hofmann Larsen stiller op til bestyrelsen for ungdomsafdelingen og generelt træningsudvalg. 

Hans Simonsen stiller op til bestyrelsesarbejde i Halfonden. 

Bestyrelsens tæller nu seks medlemmer. I henhold til klubbens vedtægter skal der være enten 5 eller 7 
medlemmer i bestyrelsen, men det er pt. ikke muligt at finde flere som ønsker valg til bestyrelsen. 

Pkt. 6. Evt. 

· Forslag om ad hoc udvalg som arbejder med renovering af baner, Kristian Jepsen, Steffen Frederiksen og 
Hans Simonsen påtager sig denne opgave. 

· Bestyrelsen uddelegerer de opgaver de finder nødvendige herunder projektering af evt. paddelbane. 

· Den 19.3 kl. 11 er der inviteret til frokostmøde i hallen ift. baner og vedligeholdelse af disse. Mød endelig op 

såfremt det har interesse. Tilmelding til: Kdomino49@gmail.com 

· Forslag om at betale for at klargøre banerne, da der er gode grunde til ikke at lave frivilligt arbejde Det kan 
øge banekvaliteten og gøre banerne lettere at vedligeholde resten af sæsonen. 

https://roundcube.wannafind.dk/#NOP


· Appel om tilbud om fitnesstennis. Er det muligt at Kinnie Foss vil fortsætte med denne aktivitet. Desuden 
begyndertræning for nye motionister. Dette varetages af Jan Kristoffer og Mikkel Kruse. 

Referent Anne Birgitte Fruelund Jensen 

 


