
Referat af medlemsmøde i Jyllinge Tennis og Padelklub 
Lørdag d. 21. September 2019 kl. 9.30 

 
 

1. Valg af dirigent 
Tina Kentorp blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig 
indkaldt og beslutningsdygtigt. 
 

2. Bestyrelsens beretning fra det forløbne år 
a) Formandens beretning blev godkendt. 
b) Seniorformandens beretning blev godkendt. 
c) Ungdomsformandens beretning blev godkendt. 
 
Bilag med beretninger findes på klubbens hjemmeside. 
  

3. Forelæggelse af regnskab 2018 og det foreløbige indtil dato for 2019 
Regnskabet for 2018 blev gennemgået og godkendt 
 

4. Redegørelse for klubbens aktivitetsplaner samt forelæggelse af budget til 
orientering v/kasser  
Ingen bemærkninger. 

 
5. Behandling af indkomne forslag 

Forslag til behandling på medlemsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 7/9-
2019. Ingen indkomne forslag. 
 

6. Fastsættelse af kontingenter 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsatser for det kommende år. Vedtaget. 
 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter 
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg jf. Vedtægterne: 
a) Næstformand: Bestyrelsen foreslår Erik Holgersen til genvalg på posten. Erik blev 

genvalgt. 
b) Kasserer: Lone Tangbjerg ønsker ikke genvalg. Kenni Strømberg Hansen blev valgt 

til ny kasserer. 
i) Stig Persson, der har posten som seniorformand ønsker ikke genvalg. Der ønskes 

forslag til kandidater, der har ønske om enten at få ansvaret for senior- eller 
juniordelen. Bente Ravn blev valgt, men ønsker ikke umiddelbart posten som 
seniorformand. Ansvarsområder aftales på første bestyrelsesmøde for de poster 
der ikke er direkte valg til (formand, næstformand og kasserer). 

ii) Der ønskes forslag om en kandidat til at besætte posten som baneformand. 
Kandidaten skal have interesse i at stå med ansvaret for klubbens anlæg og baner.  
Ingen ønskede opstilling blandt de fremmødte. 

c) 2 Suppleanter: 
i) Der ønskes min. 2 kandidater til at besætte posten som suppleanter.  

Søren Bjerrum og Brian Hildskov Hansen blev valgt. 
 



8. Evt. 
Evt. Punkter herunder kan ikke bringes til afstemning. 
Overdækning af kunstoffbanerne blev diskuteret.  
Der blev opfordret til at bruge Wannasport med app. Book en sport i din by. Her kan 
man leje en bane for 1 time uden at være medlem af klubben. Der betales med 
creditcard. Søren ?? undersøger og Per Schjølin får besked. 
 
Nyt møde fastsættes, da der mangler poster til besættelse i bestyrelsen. 
 
 
 
        
Dirigent Tina Kentorp   Referent Kirsa Hansen 


