
Referat af generalforsamling i ALTS 24. februar 2022 

på V58, 8000 Aarhus C 

1. Valg af dirigent og referent 
 
Toni Schorpen blev valgt som dirigent, og Dorthe Antonsen som referent. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er retmæssigt indkaldt og alle 
formalia i forbindelse med den overholdt, når generalforsamlingen accepterer 
udskydelsen fra januar til februar pga. corona.  
Inge, Karin og Jens valgtes som stemmetællere. 

 
2. Bestyrelsens (formandens) beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

Formanden gennemgik væsentlige aktiviteter i foreningen gennem 2021. 
Beretningen findes på www.alts.dk. 
Beretning blev godkendt med applaus. 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Udkast til regnskabet kan 
ses på hjemmesiden. 
 
Regnskabet blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen. Regnskabet 
med kommentarer kan ses på hjemmesiden.  
 
Yderligere kommentarer til klubbens økonomi :  

• Der er pt. 600 aktive medlemmer og 130 passive (heraf 100 på venteliste). 
200 af medlemmerne er 60+. Klubben har fået 20.000 kr. øremærket til 
aktiviteter til ældre. 

• Omlægningen af banerne har kostet 1.7 millioner. Kommunen har betalt 
830.000, DIF og DGI´s foreningspulje 50.000 og Sallingfonden 300.000 

 
Herefter præsenterer Kjeld nogle af bestyrelsens drømme for klubben: 

• Omlægning af bane d og e 
• Lys på alle baner 
• Nyt indgangsparti og renovering af trappen 
• Nyt køkken (planlagt til vinteren 2022) 
• Opbygning af tilskuerpladser 
• Opgradering/forbedring af klubhuset  
• En boldmaskine mere (2022) 

 
 

 
4. Fastlæggelse af kontingentsatser for næste sæson. Bestyrelsen foreslår 

kontingentstigning som følger: Senior 1500 Kr., Familie 1 1950 Kr., Familie 2 3200 Kr., 
Erhverv 2200 Kr., Unge 1150 Kr., Studerende 1175 Kr., Juniorer 550 Kr., Formiddag 



775 Kr., Passive 175 Kr. Motivationen for kontingentet kan findes i formandens 
beretning fra 2021. 
 
Kontingentet er ikke ændret i over 10 år trods talrige forbedringer. 
Med afsæt i Kjelds beskrivelse af bestyrelsens drømme/planer foreslås 
kontingentet hævet. 
Det affødte en diskussion, hvor der blev argumenteret for, at en del af de likvide 
midler skulle bruges på at lave lys på alle baner allerede nu. Det forslag fik stort 
bifald, og formanden gav også udtryk for støtte til forslaget. Men bestyrelsen 
har arbejdet intenst med baneomlægningerne (bl.a.) og vil gerne afslutte 
nuværende projekter først. Det blev foreslået, at der blev nedsat et udvalg, der 
kunne arbejde videre med ’lysprojektet’.  
Kontingentforslaget blev vedtaget med stort flertal (håndsoprækning). 
 

5. Valg af formand og kasserer, begge genopstiller. Pga. corona blev der ikke afholdt 
generalforsamling i 2021 og derfor ikke gennemført valg. Bestyrelsen finder det derfor 
mest korrekt, at gennemføre valg til alle poster ved generalforsamlingen 2022. Nogle 
poster kan kun vælges for et år af hensyn til vedtægternes bestemmelse om at kun 
halvdelen af bestyrelsen skal på valg ad gangen. Ligeledes vælges formand og 
kasserer normalt forskellige år 
 
Både formand og kasserer blev genvalgt med stort bifald. Formanden for 1 år. 
Kassereren for 2 år. Ingen andre stillede op. 

 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Karen Wurlitzer genopstiller ikke. Øvrige 

bestyrelsesmedlemmer genopstiller 
 
Formanden takkede Karen for hendes arbejde i klubben – og deltagerne 
glædede sig højlydt over, at hun fortsætter med at styre drop-in om tirsdagen. 
 
2021 valg: Tre medlemmer opstillede til bestyrelsen for det næste år:  Erik Eiby, 
Anders Bagai og Sofie Dupont.  
Sofie og Anders blev valgt ved skriftlig afstemning. 
2022 valg: Helen Lander, Markus Seier og Thomas Kehlet blev valgt med 
applaus for 2 år. 
 

7. Valg af revisorer 
 
Oluf Gandrup og Kai Ambrosius blev valgt som revisorer. 
 

8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. Forslag skal indgives skriftligt til 
bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen. 
 
1. Orientering om tennishal 

 
Niels og Lars Thiis fortalte om planerne for projekt tennishal.  Arbejdet udføres af 
et udvalg bestående af Karen Quist Rørsted, Pelle Carlsen, Lars Thiis og 
formanden. Der blev vist tegninger (udført af Pelle) af to forskellige forslag – og 



begejstringen ville ingen ende tage. Formanden udbad sig reaktioner på 
ideerne, og det fik han. Massiv opfordring til at arbejde videre med planerne.  

 
 

 
2. Forslag fra Helen Lykke-Møller. Kan læses på hjemmesiden. 
 

Da forslagsstiller ikke havde mulighed for at deltage i generalforsamlingen, 
redegjorde dirigenten for forslagene, herunder for forslagsstillers begrundelse 
i særskilt fremsendt brev til bestyrelsen.  

a. Forslag om 4 vedtægtsændringer  

Formanden tilkendegav, at der i forvejen i praksis var forholdt som 
beskrevet i de 3 foreslåede tilføjelser i vedtægterne, og at de foreslåede 
vedtægtsændringer alle var fornuftige, og at de burde indgå i en 
kommende samlet revision af vedtægterne, som et udvalg skal stå for. Flere 
medlemmer gav udtryk for tilslutning hertil.  

De 4 forslag til vedtægtsændringer blev herefter sat til afstemning 
enkeltvis ved håndsoprækning. Der var ingen der stemte for, at 
ændringerne skulle foretages her og nu. Der var således enighed om, at de 
skulle indgå i en kommende revision af vedtægterne.  

b. De 4 øvrige forslag  

Med hensyn til de øvrige 4 forslag vurderede formanden – og blev bakket op af 
forsamlingen  - at det ikke er forslag, der skal stemmes om på 
generalforsamlingen. Det er bestyrelsens arbejde. Formanden gav udtryk for 
bestyrelsen glæde over medlemmernes engagement og bestyrelsen tager 
forslagene med i sit videre arbejde.  
 
 
3. Forslag fra Erik Eibye. Kan læses på hjemmesiden. 
 
Erik Eibye var ikke tilstede ved behandling af forslaget. Niels gennemgik 
bestyrelsens kommentarer til forslagene. Bestyrelsen tager også disse forslag 
med i deres videre arbejde (Boldmaskinen er allerede på trapperne). 
 

9. Eventuelt 
 

• Ønske om en skærm i klubben og en mere håndterbar bookingside. 
• Forslag om en egentlig fest – og ikke kun pølsearrangement i forbindelse 

med turneringskampe eller event i forbindelse med finaler i 
klubmesterskaberne. Der blev foreslået nedsættelse af et ad hoc-udvalg	

	



        
 
 
Aarhus 28 februar 2022 
 
 
Dirigent: Toni Schorpen   Referent : Dorthe Antonsen 
 
 
 
Formand: Niels Elmegaard 


