
 

Ebeltoft den 9. april 2022 

 

Generalforsamling i Ebeltoft Tennisklub den 7. april kl. 19 på vandrerhjemmet Toppen af Ebeltoft  

Dagsorden og referat: 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent  
2. Formandens beretning,  

Herefter program for jubilæumsåret og info om etablering af padelbaner ved EBIC  
3. Kassererens beretning  
4. Behandling af indkomne forslag  
5. Valg af formand (i lige år).  

På valg er Kirsten Harkjær Larsen 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (1 bestyrelsesmedlem vælges i lige årstal og 3 

bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal). På valg er Flemming Hald 
7. Valg af to bestyrelsessuppleanter  
8. Valg af revisor. Lis Serup er revisor 
9. Valg af revisorsuppleant.  Martin Brændbyge er revisorsuppleant 
10. Fastsættelse af kontingent og timeleje for ikke-medlemmer  
11. Eventuelt. 
 
Forslag til pkt. 4 fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest otte dage 

 

Til punkt 10: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og timeleje. 

Kontingent 

Voksne: 650 kr. For 200 kr. kan voksne desuden få et ekstra bookingnummer. 
Juniorer: 300 kr. og ungseniorer: 450 kr.  
Familier: 3. familiemedlem udløser 10% i rabat, 4. familiemedlem udløser 15 % i rabat, 5. 
familiemedlem udløser 20% i rabat af det samlede kontingent. Alle skal bo i samme husstand. 
 
Timeleje for ikke-medlemmer 
Timeleje er 150 kr. pr. time for ikke-medlemmer. Medlemmer kan reservere en bane med et ikke-
medlem for 50 kr. pr. time. 
 

 

Referat fra generalforsamling i Ebeltoft Tennisklub den 7. april 2022 

1. Valg af dirigent  
Haakon Petersen blev valgt som dirigent. 

2. Formandens beretning 
Formandens beretning blev taget til efterretning – uden kommentarer.  
Program for ETK’s 100 års jubilæum blev gennemgået og godkendt. 
Henrik Gundsø informerede om etableringen af padelbaner ved EBIC, herunder blandt andet 



 

• Om de efterhånden mange forsinkelser, der blandt andet skyldes nye og uventede 
jordbundsundersøgelser, omfattende pilotering og forsinkede beton-leverancer blandt 
andet pga. krigen i Ukraine.  

• Forventet åbning af banerne den 20. juni 2022.  

• ETK’s bestyrelse har møde med EBICs bestyrelse om drift og udlejning af baner den 20. 
april. 

• Jan Baarup opfordrede til at kigge mod Rønde ift. struktur og organisering af 
foreningspadel ifm. et idrætscenter.  

• En tennishal, som har været et en del af planen er stadig på tegnebrættet, men de helt 
specielle jordbundsforhold kan fordyre og forsinke projektet.  

   
3. Kassererens beretning  

Henrik Gundsø præsenterede et regnskab for 2021 med indtægter på i alt 230.412 kr. og 
udgifter på i alt 208.473 kr. Det giver et samlet overskud på 22.939 kr. 
Klubbens aktiver og passiver er på 493.013 kr. 
Der er med andre ord basis for at budgettere med et underskud i budgettet for 2022, som 
inklusive budgetterede 50.000 kr. i udgifter til 100 års jubilæet giver et underskud på 85.000 kr. 
Generalforsamlingen tog dette til efterretning.  
 

4. Behandling af indkomne forslag  
Bestyrelsens forslag om Poul Grønbæk som æresmedlem af Ebeltoft Tennisklub blev 
enstemmigt vedtaget.  
Poul Grønbæk har i 55 år har været medlem af ETK og er tidligere formand og sekretær. 
 

5. Valg af formand (i lige år) 
På valg er Kirsten Harkjær Larsen, som ikke ønskede genvalg.  
Marianne Gudmann blev valgt med applaus. 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (1 bestyrelsesmedlem vælges i lige årstal og 3 
bestyrelsesmedlemmer i ulige år).  
På valg er Flemming Hald, som ikke ønskede genvalg.  
Valgt for to år blev Kim Lanther.  
Med valget af Marianne Gudmann som ny formand, blev en bestyrelsespost ledig for et år. 
Jannie R Nielsen blev valgt til bestyrelsen for et år.  
 

7. Valg af to bestyrelsessuppleanter 
Haakon Petersen blev valgt som 1. suppleant til bestyrelsen. 
Martin Rahbek blev valgt som 2. suppleant til bestyrelsen.    
 

8. Valg af revisor 
Lis Serup blev valgt som revisor. 
 

9. Valg af revisorsuppleant   
Hanne Sørensen blev valgt som revisorsuppleant. 
 

10. Fastsættelse af kontingent og timeleje for ikke-medlemmer  
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent og timeleje blev vedtaget, dvs.:  
 
Kontingent for 2022 er 

Voksne: 650 kr. For 200 kr. kan voksne desuden få et ekstra bookingnummer. 



 

Juniorer: 300 kr. og ungseniorer: 450 kr.  
Familier: 3. familiemedlem udløser 10% i rabat, 4. familiemedlem udløser 15 % i rabat, 5. 
familiemedlem udløser 20% i rabat af det samlede kontingent. Alle skal bo i samme husstand. 
 
Timeleje for ikke-medlemmer 
Timeleje er 150 kr. pr. time for ikke-medlemmer. Medlemmer kan reservere en bane med et 
ikke-medlem for 50 kr. pr. time. 
 

11. Eventuelt 
Marianne Gudmann præsenterede nyt klubtøj, som skal indkøbes i ifm. jubilæet, men som ikke 
lever op til forventningerne. Derfor skal der findes en ny løsning.   
Desuden var der tak og gave til den afgående formand, Kirsten Harkjær Larsen og tillykke til den 
nye formand Marianne Gudmann. 

 

 

Ebeltoft den 12. april 2022 

Dirigent   Formand 

 

______________________________ ______________________________ 

 

 

 


