
 

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling 2022  

Hvornår: Onsdag den 9.marts kl. 19.00  

Hvor: Afholdt i klubhuset, Viborgvej 70, 8920 Randers NV  

 

Dagsorden og referat:  

 

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Carsten Palsgaard 

a. Carsten Palsgaard enstemmigt valgt 

b. Nødsrets betragtninger begrunder udsættelse af generalforsamlingen i forhold til 

vedtægternes bestemmer.  

c. Indkaldelse med 14 dages varsel overholdes 

 

2. Bestyrelsen og de af denne nedsatte udvalgs beretninger om det forløbne år Skriftlige 

beretninger er at finde på hjemmesiden  

a. Kort gennemgang v. Lars Elkjær  

i. Kort supplement vedrørende tennis og de tiltag der er gjort i forhold til det 

sociale aspekt af at være en klub  

ii. Ny deltidsansat træner pr. april måned - erstatning for Alexander Dheka og 

Jørgen Nørgaard  

1. Fokus på genskabelse af uformelt drop in for juniorer  

2. Fokus på samarbejde med skoler og muligheden for at sluse dem ind i 

tennis 

iii. Det nyetablerede padelprojekt  

1. Står snart færdigt 

2. Stor opbakning både fra sponsorer, samarbejdspartnere og medlemmer 

3. Tilsagn fra mange nye medlemmer også 

4. Nye trænere præsenteres inden for en overskuelig fremtid  

a. Bliver ansat på timebasis, både til at væretage 

åbningsturneringer og drop in - disse både for medlemmer og 

sponsorer  

iv. Tak til både trænere, frivillige og bestyrelse for godt arbejde i løbet af det sidste 

år 

b. Beretninger er taget til efterretning og accepteret  

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse  

a.  Padel er endnu ikke på regnskabet, da det i øjeblikket stadig er i etableringsfasen 

i. Fremgår stadig under etablering i regnskabet  

b. Redegørelse for regnskab - slutresultatet i forhold til padel, vil først kunne ses i 

årsregnskabet fra 2022 



 

 

 

c. Enstemmig godkendelse af det præsenterede regnskab 

 

4. Behandling af indkomne forslag Bestyrelsen foreslår vedtagelse af nye opdaterede 

vedtægter for Randers Tennisklub. Se bilag 1  

a. Der fremsættes forslag om at ændre navnet på foreningen til Randers Tennis & Padel  

i. I det udsendte materiale har der indsneget sig en lille fejl, idet der står Randers 

Tennis- og Padelklub – bestyrelsen stiller imidlertid forslag om navnet - 

Randers Tennis & Padel  

ii. Forslaget blev enstemmig vedtaget 

iii. Eventuelle indsigelser mod navneændring med henvisning til den ovenfor 

nævnte fejl i formaliteten skal rettes til formanden efter generalforsamlingen.   

 

b. Et medlem har efter indkaldelsen og udsendelsen af dagsordenen efterspurgt en 

slåmur og en udfordringstavle  

i. Dette adresseres af formanden og undersøges af klubben i forhold til både 

faciliteter og drift, dog har vi allerede en ”slåmur” i form af halvæggen. 

ii. Kontakt til relevante parter er blevet formidlet og dette besøges igen løbende 

 

5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent  

a. Enstemmigt godkendt af de fremmødte 

 

6. Valg af bestyrelse jf. § 8:  

Formand. Lars Elkjær er valgt for 2021 og 2022 – er dermed ikke på valg.  

Kasserer. Carl Erik Ullits-Christensen er valgt for 2020 og 2021 – er villig til genvalg.  

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Hugo Bech og Mikkel Krag er valgt for 2020 og 2021 – er 

begge villige til genvalg.  

Thomas Clausen, Sussie Rasmussen og Signe Lundgaard Christiansen er valgt for 2021 

og 2022 – er dermed ikke på valg.  

Signe Lundgaard Christiansen ønsker dog at udtræde af bestyrelsen, så der skal om 

muligt vælges en afløser for perioden 2022.  

a. Carl Erik Ullits-Christensen genvælges enstemmigt som kasserer 

b. Hugo Bech og Mikkel Krag genvælges enstemmigt  

c. Thomas Clausen, Sussie Rasmussen og Signe Lundgaard Christiansen genvælges 

enstemmigt  

i. Bestyrelsen konstitueres med de nuværende medlemmer - dog med mulighed 

for ændringer og mandat til senere udskiftning (Signe Lundgaard Christiansen) 

 

7. Valg af 2 revisorer.  

Bestyrelsen foreslår Peter Winther og Carsten Palsgaard  

a. Både Peter Winther og Carsten Palsgaard udtrykker velvilje omkring at fortsætte som 

revisorer  

i. Enstemmigt genvalg 

 



 

 

 

8. Eventuelt.   

a. Ingen bemærkninger eller punkter blev bragt op 

b. Dirigenten takkes for myndig ledelse af generalforsamlingen 

 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen og dirigent Carsten Palsgaard  

 

 

 

 

 


