
Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Randers Tennisklub d. 30.03.2019 

 

1. Valg af dirigent.  

Carsten Palsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent af forsamlingen.  

Formalia var på plads i forhold til varsling, dato mm, hvorfor generalforsamlingen var 

beslutningsdygtig. 

 

2. Padel projekt 

Padel er spået til at være den hurtigst voksende sportsgren. Bestyrelsen har derfor en 

forventning om, at banen vil blive en succes. Padel kan både være et supplement til tennis for 

eksisterende medlemmer samt være med til at tiltrække nye medlemmer. Vi starter op med en 

bane. Bliver der behov for en bane mere, da vil vi etablere en bane mere. Der vil være 

mulighed for at låne eller leje bat og bolde. 

Der er bevilliget tilskud på 300.000 kr. fra kommunen til projektet. Der bygges en 

udendørsbane, som man afhængig af vejret kan spille på året rundt. Etableringen af en bane 

giver et indhug i egenkapitalen på kr. 100.000-130.000 samt nogle lønkroner. Pt. har klubben 

en egenkapital på cirka 670.000 kr. Vi regner med, at klubbens investering i banen har tjent sig 

selv ind på 2 - 2,5 år. Umiddelbart estimerer bestyrelsen at 50 eksisterende medlemmer vil 

benytte sig af banen, samt 25 nye medlemmer suppleret med et ukendt antal pay and play 

spillere vil benytte sig af banen.   

Padel banen etableres på bane 9. Denne placering er udvalgt i samråd med trænerstaben.  

Etableringen af Padel banen medfører ikke ekstra udgifter i form af kontingentforhøjelse hos 

eksisterende tennismedlemmer.   

Det noteres, at der er bekymring om, hvorvidt pigernes omklædningsrum er faciliteret til at 

rumme de nye medlemmer. Det er en udfordring, bestyrelsen vil tage op, hvis det bliver 

aktuelt. Umiddelbart var holdningen at det reelt ikke er en udfordring.  

 

Afstemning om etableringen af en Padel bane. 

Forslaget om etableringen af en Padel bane hos Randers Tennisklub blev enstemmigt vedtaget.  

Ifølge vedtægterne skal der dog være 30 medlemmer tilstede, før et sådant tiltag kan vedtages 

på en ekstraordinær generalforsamling. Det nødvendige antal stemmer var ikke tilstede, 

således at forslaget er vedtaget på betingelse af, at det konfirmeres på en ny ekstraordinær 

generalforsamling, som afholdes senest 14 dage fra dagsdato. Klubben indkalder dermed til ny 

ekstraordinær generalforsamling til afholdelse den 13. april 2019.  

 

3. Kontingent  

Forslaget til kontingentsatser blev enstemmigt vedtaget.  

Padel junior medlem (tilvalg til tennis) – kr. 400 (dermed kr. 1.050 for både tennis og Padel) 

Padel senior medlem (tilvalg til tennis) – kr. 500 (dermed kr. 1.450 for både tennis og Padel) 

Padel junior medlem (alene Padel) – kr. 550 

Padel senior medlem (alene Padel) – kr. 750 



Det blev dog bemærket at Pay and Play satserne manglede. LE redegjorde dog for at de ikke 

skal vedtages, da de ikke er en kontingentsats. Ligeledes vil man kunne regulere på denne pris 

alt efter kapacitet/udnyttelse af banen via medlemmer.  

 

4. Eventuelt 

Intet at bemærke. LE takkede dirigenten for myndig ledelse af forsamlingen.  


