
Referat af 

Ekstraordinær Generalforsamling 2/9-2021 

 

Deltager antal: 32 stk. medlemmer og værger for medlemmer under 15 år 

 

Indledning fra Morten 

Vi har indkaldt til denne ekstraordinære generalforsamling ift at udvide klubbens aktiviteter til også at 

omfatte padel-sport. Vi har derfor budt LUI tennis og padel til at fortælle om deres proces. 

Kathrine Larsen Formand LUI Tennis og Padel. Lynge er budt til at fortælle om deres projekt der har været 

undervejs i 2-3 år. Der har været udfordringer i processen ift gennemgå byggetilladelse fra Allerød 

Kommune. Lynge stiller sig til rådighed i den proces som vi kommer arbejde med hvis projektet bliver 

godkendt. Lynge har allerede 97 medlemmer i deres satsning og har en forventning om at lukke når de når 

100 medlemmer. Der er snævre kommunale rammer for hvordan der må udbydes baner i klub regi uden at 

det blev en kommerciel kasse. Der skal som hovedregel ske finansiering via medlemskaber.  

Klubberne i Allerød arbejder sammen på at skabe den gode forståelse af hvordan vi alle foreninger kan leve 

under fortolkningen af folkeoplysningsloven. Forvaltningen er en større udfordring af lande i tvivlssager. 

Lynge har rejst 500.000 kr. til projektet, men driftsomkostningerne kendes ikke helt på nuværende 

tidspunkt. Det bliver overvejet at leverandøren kan tilbyde en driftsaftale, men denne prismodel er ikke 

afklaret helt endnu. 

   

Padelgruppen der har arbejdet på vegne af projektet- fortalte kort om hvordan udvikling i baner i Danmark 

er sket henover de sidste år. Potentialet for Allerød er til stede med de tilkendegivelser som vi har 

modtaget siden facebook gruppen for padel blev etableret. 

2 videoer blev fremvist på skærmen.  

Der var spørgsmål til hvordan banen rent faktisk er opbygget og hvordan spiller adskiller sig for ”almindelig” 

tennis. Banen er halvt så stor som en ordinær tennisbane. 

 



Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og referent 

 

Bestyrelsen indstiller Peter Christensen til dirigent, valgt at de fremmødte. 

Bestyrelsen indstiller Asbjørn Nicolaisen til referent, valgt af de fremmødte. 

 

Vedtægterne for afholdelse af generalforsamlingen er opfyldt og den er derfor lovlig indkaldt.  

 

Hvorfor padel er der måske nogen som vil spørge? Padel-sporten er den hurtigst voksende ketchersport på 
verdensplan. Måske den hurtigst voksende sport overhovedet. De tennisklubber som oplever 
medlemsfremgang i Danmark er stort set alle klubber som har etableret padelbaner. Der er klare synergier 
mellem tennis og padel. Man kan trække medlemmer til fra både den ene sport og den anden sport og der 
kan ske en velselvirkning mellem de 2 medlemsgrupper. At indlemme padelsporten i tennisklubben er en 
måde at tiltrække nye medlemmer og sikre at vi forbliver en stor, og relevant idrætsforeing i lokalområdet. 

Vi har i bestyrelsen startet en rejse, som siden er accelereret kraftigt op med hjælp fra padeludvalget med 
Peter Schat-Holm i spidsen. 

Arbejdet eller rejsen er nu kommet så langt at vi er klar til at spørge jer medlemmer om I vil med på rejsen, 
så projektet kan komme i mål. 

I første omgang ønsker vi at bringe til afstemning en ændring i formålsparagraffen, så klubben ikke alene 
virker for fremme af tennissporten, men også for fremme af padelsporten. Denne ændring er en 
fundamental forudsætning for at forsætte arbejdet med padelbanen, for hvorfor skulle en tennisklub dog 
kaste penge og energi efter en padelbane, hvis et flertal af medlemmer alene ønsker sig en tennisklub. På 
den lange bane kunne man også forestille sig at klubben skulle ændre navn til Allerød tennis- og padelklub, 
men før vi har en fysisk padelbane, ville jeg synes at man for nuværende ville pynte sig med lånte fjer. 

Hvis såfremt i fald der bliver et flertal for at ændre i foreningens formålsparagraf, ja så skal vi stemme om 
medlemmerne ønsker at give bestyrelsen mandat til at disponere over en fastlagt sum af foreningens 
formue til etablering af den første padelbane. Klubben er pt. en egenkapital på den gode side af 500.000kr. 
Det koster klubben penge at have dem stående i banken og bestyrelsen vil langt hellere have dem ud og 
arbejde for ekststerende og kommende medlemmer i form af en padelbane. Bestyrelsen beder her om at 
kunne disponere 250.000kr af klubbens egenkapital til etablering af en padelbane. Sammen med de 
300.000kr som padeludvalget allerede har lovning på i form af en fondsbevilling, ja så kan vi i teorien sætte 
spaden i jorden allerede i morgen. Den konkrete tidsplan vil jeg gerne vende tilbage til. 

Vi skal også stemme om om de fremmødte her i dag, kan give bestyrelsen mandat til at igangsætte 
byggeriet af bane nr 2 hvis nogle idag aftale konditioner er opfyldt. I forhold til bane nr. 2, så skal der 
skaffes yderligere fondsmidler og donationer. Er vi dygtige og heldige kan padeludvalget skaffe alle 
pengene, men er vi kun dygtige, så ønsker bestyrelsen at igangsætte byggeriet af bane 2, hvis klubben kan 
optage et lån i DGI på maks 150.000kr for at fuldende finansieringen. Et lån i DGI er rente og gebyrfrit og 
kan tilbagebetales over en passende årrække. En anden forudsætning for opførsel af bane 2 er også at 
antallet af padelmedlemskaber er tæt på 100 som er det maksimale for en padelbane. Den første 
padelbane skal altså være taget godt imod og der skal være en reel efterspørgsel efter padelbane nr 2 før vi 
vil gå videre med den. 



Slutteligt ønsker bestyrelsen mandat til at fastsætte padelkontingentet indenfor en relativt snæver ramme 
som vil lægge sig op af de forslag til kontingenter som padeludvalget er kommet op med. Det er jo normalt 
generalforsamlingen som fastsætter kontingentsatserne. Det kommer generalforsamlingen også til når vi 
afholder ordinær generalforsamling i februar, men indtil da ønsker vi en lille frihedsgrad til at kunne justere 
dem lidt op eller ned når vi til slut kender alle udgifter til drift og etablering helt ned på kroner og øre. 

Inden vi går til afstemning synes jeg vi skal have en åben og ærlig debat om for eller imod og fordele og 
ulemper.  

Spørgsmål til beretningen fra bestyrelsen: 

Etablering skal ske bagved bane 2/3, og placeringen har gode vilkår ift. den brandvej der løber langs 
tennishallen. 

Byggeprocessen  

Hvordan bliver medlemskabet struktureret og hvordan oplever eksisterende medlemmer en fordel- Det vil 
kræve at medlemsskaberne for eksisterende medlemmer bliver opgraderet. Ingen medlemsskaber ingen 
fordele. 

Opbakning til projektets tanke og holde spillet i kommunen/Allerød tennisklub.  

Projektet kan også på sigt danne en positiv ramme om fællesskabet, på det totale anlæg. 

Kan succesen blive en udfordring hvis der kun kan være 100 medlemmer pr. bane? Muligt men derfor er 
der i det store projekt tænkt 2 baner. 

 Vi skal hvis muligt tænke lodtrækning ift hvordan man kan opnå padelmedlemsskab. 

Vi har set lidt det samme med medlemsønskerne på spilletid da vi etablerede hallen med tennis. Det løste 
sig rigtig flot og fungerer den dag i dag. 

 

Er der argumenter til at vi burde stoppe processen på generalforsamlingen – ingen modtaget fra 
forsamlingen. 

 

Dirigenten tager herefter ordet og beder forsamlingen forholde sig til om beslutningerne. Er der 
opbakning?  Ja der var klar opbakning til at fortsætte. 

 

2. Forslag om ændring af formålsparagraf §2.1 i klubbens vedtægter 

a. Nuværende tekst: §2.1 Allerød tennisklubs formål er at udbrede kendskab til og færdighed i tennis. 

b. Ny tekst: §2.1 Allerød tennisklubs formål er at udbrede kendskab til og færdighed i tennis og padel. 

 

Indstilling til ændret formålsparagraf er enstemmigt godkendt 

 

3. Finansiering af padelbaner 

 

a) Opførelse af én padelbane. 



Bestyrelsen beder her om at kunne disponere 250.000kr af klubbens egenkapital til etablering af en 
padelbane. Sammen med de 300.000kr som padeludvalget allerede har lovning på i form af en 
fondsbevilling, ja så kan vi i teorien sætte spaden i jorden allerede i morgen. Fondsbevilling på de 
kr. 300.000 er en hovedforudsætning. 

Indstilling til finansiering er enstemmigt godkendt. 

 

b) Opførelse af padelbane nr. 2 

Vi skal også stemme om de fremmødte her i dag, kan give bestyrelsen mandat til at igangsætte 
byggeriet af bane nr. 2 hvis nogle idag aftale konditioner er opfyldt. I forhold til bane nr. 2, så skal 
der skaffes yderligere fondsmidler og donationer. Er vi dygtige og heldige kan padeludvalget skaffe 
alle pengene, men er vi kun dygtige, så ønsker bestyrelsen at igangsætte byggeriet af bane 2, hvis 
klubben kan optage et lån i DGI på maks 150.000kr for at fuldende finansieringen. Et lån i DGI er 
rente og gebyrfrit og kan tilbagebetales over en passende årrække. En anden forudsætning for 
opførsel af bane 2 er også at antallet af padelmedlemskaber er tæt på 100 som er det maksimale 
for en padelbane. Den første padelbane skal altså være taget godt imod og der skal være en reel 
efterspørgsel efter padelbane nr. 2 før vi vil gå videre med den.  

Forudsætning: Der skal være sikkerhed for hvordan driften af den første bane allerede kører- samtidig skal 
der findes fondsmidler således at der ikke optages lån større end kr. 150.000. Det lån udgør dermed 
klubbens risiko.   

 

Indstilling til finansiering af bane er enstemmigt godkendt.  

 

4. Fastsættelse af padelkontingentet. 

Det skal være indenfor en relativt snæver ramme, som lægger sig op af de forslag til kontingenter som 
padeludvalget er kommet op med. 

 

Indstilling til at bemyndige bestyrelsen til at fastsætte kontingenter i den første perioden indtil næste 
ordinære generalforsamling er enstemmigt godkendt. 

 

 

5. Eventuelt 

Ingen punkter til dette. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og for en konstruktiv debat. 

 

Underskrevet af  

 

Dirigent, Peter Christensen   Formand, Morten F. Rasmussen 


