
Generalforsamling i Holstebro Tennisklub 
 
Torsdag 3. December 2020 
 
Referent: Thomas Harregaard 
 
 

1. Valg af dirigent 
Erik valgt 
Generalforsamling er lovlig varslet 
 
 

2. Formandens beretning 
Formanden omtaler projektet omkring bygning af padelbaner. 
Massiv fremgang i indtægter det seneste år. 
Fremgang på sociale medier. 
Omklædningsrummene er blevet frisket op (malet, skiftet rør mm.). Træbeklædning 
bliver også skiftet. 
Der er blevet afholdt tennisskole i samarbejde med Holstebro Kommune. 30 børn 
deltog. 
I efterårsferien blev der afholdt tennisskole i samarbejde med DGI. 
I forbindelse med Skolernes Motionsdag havde vi besøg af Mejrup Skole. 
Der er afholdt trænerkursus i samarbejde med DGI - for både tennis og padel. 
Træning i klub-regi: Træning kan kun udføres i samarbejde med bestyrelsen. 
Tak til de frivillige for hjælp ifm. diverse projekter i klubben. 
Der er vedtaget retningslinjer for kontingent fritagelse: som frivillig i klubben kan man 
kun få kontingentfritagelse til enten padel eller tennis. 
Der kan fremover betales med “alle” betalingskort efter indgåelse af aftale med 
Swedbank. 
Bestyrelsen har besluttet at der laves 2 nye skilte med klubbens nye logo - til 
ophængning ved indgang til klubben. 
 
Kommentarer: 
Bestyrelsen modtager stor ros for alle de initiativer der er gennemført gennem året. 
Der udtrykkes glæde over det gode samarbejde mellem bestyrelsen og halfonden. 
Der udtrykkes glæde over bl.a. torsdags-tennis - med aktiv deltagelse af bestyrelsen. 
 
Formandens beretning er godkendt. 
 
 

3. Fremlæggelse af årsregnskab 
Steffen Borg fremlægger regnskabet. 
Steffen Borg er ekstern revisor for klubben. 
Regnskabet er godkendt. 
 
 
 



4. Behandling af indkomne forslag 
Forslag fra bestyrelsen: 
Klubbens navn ændres til: Holstebro Tennis & Padel af  22. Juni 1906 
Navnet rettes i de berørte paragraffer i vedtægterne. 
 
Afstemning: 25 stemmeberettigede 
For: 19 
Imod: 0 
Blank: 6 
 
Forslaget er vedtaget med minimum ⅔ flertal. 
 
 

5. Valg af bestyrelse: 
På valg er: 
Per Ole Schnetler (modtager genvalg) 
Thomas Harregaard (modtager genvalg) 
Ulrik Voss (modtager genvalg) 
Alle 3 er genvalgt for en periode på 2 år (kalenderåret 2021+2022) 
 
 

6. Valg af 2 suppleanter 
Susie Nielsen er valgt som suppleant 
 
 

7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 
N.K. Nielsen er genvalgt som revisor 
Lone Hein er valgt som suppleant 
 

8. Eventuelt 
Forslag om klubtøj, særligt til juniorer. 
 
Generalforsamling er hermed afsluttet. 


