Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Hillerød Tennisklub
mandag den 15. apri 2019 kl. 19.00
i tennisklubben Milnersvej 35 C, 3400 Hillerød
Dagsorden:
1.

Optælling af fremmødte stemmeberettigede medlemmer

2.

Valg af dirigent

3.

Behandling af indkomne forslag:
A: Bestyrelsen stiller forslag om anlæg af 2 padelbaner på Hillerød Tennisklubs område.
Padel er en ketsjersport, der bedst kan beskrives som en blanding af 80% tennis og 20%
squash. Banen, der er 10x20 m med et net, der deler banen på midten, er således lidt mindre
end en tennisbane og er omgivet af vægge, der bruges aktivt i spillet. Banens gulv laves af
kunstgræs. Bagvæggene og et stykke af sidevæggene er dækket af glasvægge De 2
padelbaner, der foreslås anlagt, er uden tag.
I Danmark er der i dag omkring 32 registrerede baner, hvoraf de 17 er udendørsbaner. Der
findes herudover flere privatejede baner. Hvis forslaget vedtages, bliver banerne i Hillerød dog
en af de første i Nordsjælland.
Padel er altså et spil, der minder meget om tennis, og bestyrelsen har ønsket at kunne tilbyde
sine medlemmer at spille padel som supplement til tennis. Der er flere tennisklubber i
Danmark, der har integreret padel som en supplerende aktivitet til tennis.
Padelanlægsprojektet er tilvejebragt i et samarbejde med Frederiksborg Centeret, der står for
initialinvesteringen. Hvis forslaget vedtages, håber vi at kunne gå i gang med arbejdet efter
påske, således at banerne kan tages i brug omkring juni i år. Banerne skal placeres på
klubbens område.
Udstyr og bolde til spillet kan lejes gennem klubben.
Tanken er, at såvel medlemmer af tennisklubben, som ikke-medlemmer skal kunne booke
tider på padelanlægget. Vi satser dog på, at medlemmerne af tennisklubben kan tilbydes
rabat på banelejen. Der skal således betales særskilt baneleje ved bookning af tider på
anlægget. Det er bestyrelsens håb, at padelanlægget også vil kunne føre til en øget interesse
for tennissporten og at klubben derigennem får øget sit medlemstal.
B: Som konsekvens af pkt. A foreslår bestyrelsen nyt budget for klubben for 2019 i forhold til
det budget, der blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. marts 2019. Der
vedhæftes:
1. Forslag til nyt budget indeholdende konsekvenser af etablering af padelanlæg jf. A.
2. Budget vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. marts 2019.
3. Økonomisk konsekvensberegning for klubben ved gennemførelse af forslaget om
anlæg af 2 padelbaner.
C: Som konsekvens af pkt. A foreslås følgende ændring af klubbens vedtægter § 1 stk. 5:
Gældende stk. 5: ”Klubbens formål er at give medlemmerne lejlighed til at spille tennis på
såvel turnerings- som motionsplan – endvidere at fremme tennissporten i Hillerød samt at
skabe et godt miljø for klubbens medlemmer. Der henvises i øvrigt til visionsplan for HITK.”

Hillerød Tennisklub, Milnersvej 35C, DK-3400 Hillerød. www.hitk.dk

Ny stk. 5: (tekst med kursiv er nyt)
”Klubbens formål er at give medlemmerne lejlighed til at spille
tennis på såvel turnerings- som motionsplan – endvidere at fremme
tennissporten i Hillerød samt at skabe et godt miljø for klubbens
medlemmer. Der henvises i øvrigt til visionsplan for HITK. Klubben
har endvidere til formål at etablere mulighed for, at medlemmerne (og evt. andre
interesserede) kan spille padel på en på tennisanlægget særskilt opført udendørs bane.”
4. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
5. Eventuelt

00000000

Vedtægter §4 stk. 13:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes ved bestyrelsesbeslutning, eller når mindst 25 af
klubbens stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning til bestyrelsen herom, bilagt
et motiveret forslag til dagsorden.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling finder sted på sædvanlig måde og skal, når den
finder sted på begæring, finde sted senest 30 dage efter begæringens modtagelse.

Vedtægter §4 stk 5:
Stemmeret på generalforsamlingen har alle helårsmedlemmer, som på dagen for
generalforsamlinger er fyldt 14 år.
Valgbare til bestyrelsen er kun helårs seniormedlemmer, medens alle medlemmer er valgbare til
udvalg.
Passive medlemmer og medlemmer under 14 år har ret til at overvære generalforsamlingen.
Medlemmer, der ikke har været medlem af klubben i mindst en måned før generalforsamlingens
afholdelse, har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeret på generalforsamlingen er
endvidere betinget af, at man ikke er i restance med kontingentbetalingen.
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