
 
 

 

Referat:  Ordinær generalforsamling 2021 

 
Hvornår: Tirsdag den 1. juni 2021 kl. 19.00-21.15 
 
Hvor: Klubhuset, Viborgvej 70, 8920 Randers NV 
 
Tilstede: Fra bestyrelsen:  

Lars Elkjær, Hugo Bech, Sussie Rasmussen, Mikkel Krag, Carl-Erik Ullits 
Christensen 
Ca. 10 medlemmer mødt frem.  

 

 
Lars Elkjær bød velkommen. 
 
1. Valg af dirigent.  

Bestyrelsen foreslog Carsten Palsgaard som generalforsamlingens dirigent. Carsten 
blev valgt med akklamation. 
På trods af vedtægternes bestemmelse om, at den ordinære generalforsamling skal 
afholdes senest med udgangen af februar måned i kalenderåret, konstaterede Carsten 
Palsgaard, at generalforsamlingen som følge af Covid og almindelige 
nødretsgrundsætninger kunne anses for lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 
 

2. Bestyrelsen og de af denne nedsatte udvalgs beretninger om det forløbne år 
Lars Elkjær supplerede den udsendte og fyldige beretning med følgende: 
 
”Indledningsvis vil jeg henvise til de skriftlige beretninger, som har været at finde på 
hjemmesiden i noget tid. En stor tak til Jørgen for fint arbejde i denne forbindelse.  
 
2020 var et jubilæumsår fyldt med udfordringer – Corona satte sit tydelige præg, og det 
var ”hårdt” at være frivillig leder i 2020. Men udfordringerne med Corona fik ikke lov at 
fylde mere end højst nødvendigt, og det lykkedes os ligeledes at holde mindre 
jubilæumsfejringer. I den forbindelse skal der lyde en stor tak til Arne Wang for at være 
redaktør på vores jubilæumsskrift. 
 
Der ligger et eksemplar til alle fremmødte, som I må tage med jer hjem efter i aften. Hvis 
I ikke allerede har læst det – så rigtig god fornøjelse med læsningen.  



 
 

 

 
2020 blev også et år, hvor flere af klubbens ledere blev tildelt hæder af såvel Jyllands 
Tennis Union som internt i klubben. Så stort tillykke til Jørgen Nørgaard, Niels Rokkjær 
og Lars Elkjær med JTU´s Fortjenstnål samt Lars Elkjærs udnævnelse til æresmedlem i 
Randers Tennisklub.  
 
Vi er fortsat Team Danmark satsningsklub. I den forbindelse har bestyrelsen også 
indledt et udviklingsarbejde – dels udvikling af klubbens ”motorrum”, dels optimering af 
klubbens organisation og ikke mindst et forsøg på at gøre tilbuddet for Elite-
/talentspillere så attraktive som det nu er muligt med de forudsætninger, som klubben 
har såvel rent økonomisk, sportsligt som organisatorisk. 
 
Rent sportsligt er vi ramt af stagnation i forbindelse med holdturneringsdeltagelse – 
både for juniorer, seniorer og veteraner. Men der er taget fat på noget af arbejdet internt, 
og flere nye tiltag ser dagens lys netop i disse tider – det kan måske være med til at 
skabe medvind på den cykelsti.  
 
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde henover året om både stort og småt. 2021 er vi 
jo et stykke inde i. Det er også et Coronaramt år med de udfordringer og bump på vejen, 
det nu engang giver. Men vi klør på med krum hals og håber, at alle medlemmer får en 
rigtig god sæson 2021!”  
  
Herefter gav Lars Elkjær sine bestyrelseskollegaer muligheden for at supplere. 
 
Der var ingen spørgsmål til beretningen, og Carsten Palsgaard konstaterede at 
beretningen var taget til efterretning. 
 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
Ullits gennemgik kort årsregnskabet. Regnskabet udviste et overskud imod et 
budgetteret underskud. Dette ikke mindst grundet besparelse på planlagt 
jubilæumsfejring, besparelse på trænerudgifter samt stabile indtægter over hele linjen.  
 
Bestyrelsen har indtil videre valgt at betale halleje til Arena Randers – trods Corona 
nedlukning. Dog er der møde i Arena Randers onsdag den 2.juni, hvor vi forventer, at alle 
foreninger/lejere bliver stillet på samme vis. Bestyrelsen følger dette til dørs.  
 
Formand Lars Elkjær rettede en meget stor tak til Ullits for altid at have en sikker hånd på 
regnskab og drift af bogføring. Selv i et Coronaår med ekstra udfordringer, er der altid 
100% tjek på alle detaljer.  



 
 

 

 
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 
 

4. Behandling af indkomne forslag 
Bestyrelsen havde fremsat 2 forslag til beslutning. 
1. Ændring af vedtægter – se bilag 1 i indkaldelse på hjemmesiden.  
Forslaget blev med enkelte justeringer vedtaget i den fremlagte form. Der var lidt debat 
omkring bestyrelsens ønske om at have mulighed for udmeldelse af union/forbund, 
virtuel afvikling af generalforsamling samt om padel skal have sin egen plads i 
formålsparagraf.  
Som en mindre justering af bestyrelsens fremlagte forslag blev følgende ændret:  
Bestyrelsens forslag: 
§11, stk. 13: Bestyrelsen kan i særlige tilfælde vælge at afholde generalforsamlingen online. 
Ændret til følgende formulering:  
§11, stk. 13: Bestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde vælge at afholde generalforsamlingen 
online. 

Der var i forbindelse med drøftelser om vedtægterne en god debat og dialog omkring 
bestyrelsens intentioner med at etablere flere padelbaner. Bestyrelsen argumenterede 
for, at padel og tennis skal gå ”hånd i hånd” og dermed være hinandens supplement – 
bestemt ikke hinandens indbyrdes konkurrenter.  
Vedtægterne blev derefter vedtaget med kvalificeret flertal.  
 
2. Bestyrelsen orienterer om projektet ift. etablering af padelhal – Bestyrelsen ønsker 
generalforsamlingens tilsagn om at arbejde videre med dette. Se bilag 2 i indkaldelsen 
på hjemmesiden.  
Bestyrelsen motiverede forslaget og argumenterede yderligere for intentionerne med 
etableringen af faciliteten. En god debat i forlængelse af dette.  
Forsamlingen gav mandat til at bestyrelsen kan allokere op til kr. 400.000 af klubbens 
egenkapital til realisering af dette projekt.  
Formand Lars Elkjær redegjorde for status på projektet i relation til fundraising. Det ser 
godt ud, og der arbejdes hårdt på at få de sidste elementer i finansieringen på plads. Der 
er flot opbakning fra såvel medlemmer, lokale virksomheder, kommunen samt flere 
fonde.  
 

5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår ændret kontingent. 
Bestyrelsens forslag om justering af kontingentet blev vedtaget enstemmigt.  
Se bilag 3a og 3b i indkaldelse på hjemmesiden.  
 
 



 
 

 

6. Valg af bestyrelse jf. § 8: 
 Formand.  

Lars Elkjær er valgt for 2019 og 2020 – villig til genvalg for 2021 og 2022. 
Genvalgt.  

 Kasserer.  
Carl Erik Ullits-Christensen var valgt for 2020 og 2021 – dermed ikke på valg. 

 Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Hugo Bech og Mikkel Krag er valgt for 2020 og 2021 – og er dermed ikke på valg.   
Sicco Steenhuisen, Signe Lundgaard Christiansen og Sussie Højvang Rasmussen 
er valgt for 2019 og 2020 – og er dermed på valg. Signe Lundgaard Christiansen 
og Sussie Rasmussen er villige til genvalg for 2021 og 2022.  
Sicco Steenhuisen er i årets løb udtrådt af bestyrelsen. I den forbindelse har 
bestyrelsen suppleret sig med Thomas Clausen på den ledige post. Thomas 
Clausen er villig til valg for 2021 og 2022. 
Signe L. Christiansen, Sussie H. Rasmussen, Thomas Clausen valgt for 2021 og 
2022.   
 
Lars Elkjær takkede Sicco for indsatsen og orienterede om, at bestyrelsen også 
havde sagt pænt farvel ved et møde tidligere på året, samt ligeledes afleveret en 
erkendtlighed til Sicco for indsatsen.  
 

7. Valg af 2 revisorer.  
Bestyrelsen foreslog Peter Winther og Carsten Palsgaard. Begge blev genvalgt. 
 

8. Eventuelt. 
Lars Elkjær ønskede bestyrelseskollegaer tillykke med valget. Han ser frem til fortsat 
godt samarbejde i bestyrelsen.  
 
Lars Elkjær takkede ligeledes Carsten Palsgaard for indsatsen som dirigent og overrakte 
en erkendtlighed. 

 
 
 
Randers, den 4. juni 2021 
 
 
    
Sussie H. Rasmussen, referent   Carsten Palsgaard, dirigent 


