
 
 
Referat fra generalforsamling i Ebeltoft Tennisklub den 24. juni 2021 i Aktivitetshuset 

 
1. Valg af dirigent 

Haakon Petersen blev valgt. Haakon konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt efter 
vedtægterne og beslutningsdygtig. Et ekstra punkt blev tilføjet som pkt. 2.b. Orientering om 
padelbaner. 

 
2. Formandens beretning  

Godkendt 

2.b Padelbaner:  

Syddjurs Kommune har nu solgt grunden til EBIC. Byggetilladelse afventer godkendelse og 
projektet er sendt til nabohøring. Vi håber stadig på foreningsbaseret padeltennis. Pt forventer man 
banerne færdige til oktober.   

     
3. Kassererens beretning: Flot regnskab med et overskud på 55.866,52 kr.   
 

4. Behandling af indkomne forslag: 

Der er indkommet to forslag - begge om vandingsanlægget på tennisbanerne:  

 a. Jens Sejersen foreslår, at en drøftelse af "en gennemgribende renovering af vores 
vandingsanlæg på alle baner."  
Det blev besluttet, at bestyrelsen arbejder videre med at finde en løsning.  

 b. Ebbe Støvring foreslår, at "vi snarest muligt får installeret et nyt vandingsanlæg på 
banerne." (Ebbe Støvring har desuden undersøgt prisniveauet. Udgiften ligger 
omkring 20-30.000 kr., afhængig af hvor meget arbejde, klubben selv lægger i 
udførelsen)  
Det blev besluttet, at bestyrelsen arbejder videre med at finde en løsning.  

5. Valg af formand (i lige år): Punktet udgår derfor i år.  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Henrik Gundsø, Harald S. Nielsen og Kasper Degn.  

Henrik Gundsø og Harald Nielsen blev genvagt. Kasper Degn ønskede ikke genvalg. Marianne 
Gudmann blev valgt på den post, der blev ledig. 

7. Valg af to bestyrelsessuppleanter  



 
 
Kim Lanther og Allan Aabenhus blev foreslået og valgt. Kim Lanther som første suppleant og Allan 
Aabenhus som anden suppleant. 
 

8. Valg af revisor  

Lis Serup blev foreslået og valgt.  
 

9. Valg af revisorsuppleant  

Martin Brændbyge blev foreslået og valgt.  
 

10. Fastsættelse af kontingent og timeleje for ikke-medlemmer  

Bestyrelsen foreslog ændret kontingent og timeleje ift. 2020, dvs.  

Juniorer op til og med 14 år: 300 kr.  
Juniorer fra 15 til og med 17 år: 450 kr. 
Seniorer fra 18 år: 650 kr. 
  
Familie rabat: 3. person udløser 10% rabat, 4. person udløser 15% rabat og 5 person udløser 20% 
rabat. Rabatten udregnes fra det samlede beløb og udbetales ved henvendelse til foreningens 
kasserer.  
 
 

11. Eventuelt  

• Pointtavler trænger til renovering og der opfordres til at udskifte dem.  

• Forslag om kort over hjertestarter hænges op ved klubhuset.  

• Der stilles forslag om indkøb af hjertestarter.  

• Der ønskes mere generel info på hjemmesiden om for eksempel resultater, 
kamptidspunkter.  

Referent: Flemming Hald 
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