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Sorø tennisforening 
Referat af ordinær generalforsamling 

Generalforsamlingen afholdtes i Sorø Hallen 
Onsdag den 13. marts kl 19.00 
 

1. Valg af dirigent 
- Bestyrelsen foreslog Steen Hahn, der blev klappet ind. Steen kunne konstatere at der var indkaldt 
til generalforsamlingen rettidigt, og at den derfor var beslutningsdygtig.  
 

2. Formandens beretning til godkendelse. 
Formand Jørgen fremlagde beretning. (Vedlagt) 
Susan fortalte om juniorafdelingen, hvor vi har oplevet markant fremgang, og i fraværet af vores 
nye træner, Kristian Nielsen., kunne Susan fortælle om hans meritter. Kristian har arbejdet som 
golftræner, taget en Idrætsuddannelse og har nu helliget sig tennistræningen 100%. Bestyrelsen ser 
frem til samarbejdet, og mener at vi nu langt om længe har fundet den rette til jobbet. 
Træning foregår onsdage og det planlægges at der, inden juniortræningen kl 15.45 arrangeres et 
nyt hold for ’Superseniorer’ som har mulighed for at komme lidt tidligere på dagen. 
  
 

3. Kassereren forelagde regnskabet til godkendelse. 
- Regnskabet blev godkendt, med nogle små forbehold i forhold til balancen, der ikke balancerede 
helt.   
 

4. Indkomne forslag. 
a. Valg af logo til STF. 

Der blev afholdt en afstemning af to omgange, da der var dødt løb efter første afstemning. 
Det vindende logo var indsendt af Jacob Johansen, og det pryder dette referat. 
 

5. Kassereren forelagde forslag til årskontingenter og budget for det kommende år til godkendelse. 
Kontingentet blev foreslået og vedtaget uændret.  
Bestyrelsen havde foreslået et planlagt budget underskud på godt 100.000kr, da der er planer om 
at etabler lys på 2-3 baner. Jørgen tog derfor ordet for at forklare om projektet. De samlede 
udgifter vil beløbe sig til imellem 200 og 250.000. Der ansøges om støtte til projektet, og 
bestyrelsen bad derfor om mandat til, forudsat at den supplerende støtte blev fundet, at anvende 
op til 100.000kr af formuen på dette projekt.  
Det forventes at lysanlægget vil kunne give mulighed for at benytte banerne 2 timer om dagen i 
foråret og efteråret (maj, sept) samt 1 timer om dagen hen over sommer. Så i alt vil lysanlægget 
kunne give omkring 650 ekstra træningstimer på en sæson. Afskrives anlægget over 10 år, er der 
tale om en udgift for klubben på ca 15kr pr ekstra time. 
Det betyder også meget for antallet af træningstimer med træner og for afvikling af holdkampe.  
Bestyrelse fik generalforsamlingens mandat til at gå videre med projektet og budgettet i sin helhed 
blev vedtaget. 
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6. Valg af formand. 
Jørgen Uldall-Ekmann genopstillede og blev klappet ind. 

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer der afgår efter tur. 

Henrik Leschly og Susan Petersen modtog genvalg. 
Lis Gunde, Lars Nielsen og Ronald Westerburger er ikke på valg. 
 
Søren Nielsen ønskede ikke genvalg, og var ikke tilstede ved mødet. 
Da der ikke meldte sig nye medlemmer på mødet, blev bestyrelsen opfordret til at bede Søren om 
at lave en overlevering af ansvaret for banerne og anlægget som helhed i løbet af den kommende 
sæson, og forblive i bestyrelsen i hvert tilfælde i 2019.  
Susan slog et slag for frivilligheden. Det ville være godt, hvis der kunne laves et aktivt udvalg under 
baneformanden. Der kunne sagtens arrangeres noget socialt i forbindelse med udvalgets møder på 
banerne. De kunne mødes f.eks. hver 14. dag, opdatere banerne. I forårs sæsonen er der 
selvfølgelig behov for oftere tromling, vanding osv.  
Det blev positivt modtaget at samle en mere fast gruppe, der havde et tættere samarbejde. 
Bestyrelsen vil arbejde videre med dette. 

 
8. Valg af suppleant til bestyrelsen. 

Michel Fam stillede som suppleant og blev valgt ind 
 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
- Bestyrelsen indstillede hhv.  Frode Nielsen og Søren Koch til genvalg. De blev klappet ind. 

 
10. Valg af repræsentant og suppleant til Sportsrådet. 

Lars Nielsen meldte sig som ny repræsentant i stedet for Henrik Leschly. 
 

11. Eventuelt. 
Jacob: Vandingsanlægget. Der er alvorlige problemer med vandtryllet, og alle dysser trænger til 
udskiftning, samt renovering af pumpe. Bestyrelsen vil tage emnet op, og lade det indgå i 
vedligeholdelsen. 
 
Ny Hjemmeside. 
Kort præsentation af Ronald. Den nye hjemmeside koster under 1/3 i drift, og virker livligere og 
med flere muligheder. 
Steen opfordrer til at man i bestyrelsen tager stilling til at der nok er den del medlemmer, som vil 
benytte lejligheden til IKKE at melde sig ind igen, når alle medlemmer skal genoprettes. 
De kunne f.eks. kontaktes telefonisk. 


