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1. Valg af dirigent og referent  
Jacob Kofoed blev valgt og Lars Krogh Jensen som referent. 

2. Bestyrelsens beretning, herunder orientering om ny hal og udendørs padel  
• En stor del af året der gik, var for bestyrelsen helliget Hal-projektet. Desværre 

gik det ikke som forventet, og grundet væsentlige udefra kommende faktorer – 
krig, prisstigninger på materiale etc., måtte vi arkivere projektet. Vi var meget 
tæt på en igangsættelse og godkendelse at kommunen m.fl.  

• Vi håber, at der fremover vil blive mulighed for et måske mindre hal-projekt. 
• Desværre har halprojektet gjort, at vi i år har haft et underskud på ca. 560.000 

kr. jf. fremsendte regnskab. 
• Bestyrelsen har nu igangsat et mindre projekt, som består i etablering af to 

udendørs padelbaner på bane 8 - asfaltbanen. Der er indsendt anmodning om 
byggetilladelse til kommunen. 

• Et team af medlemmer,  bestyrelsesmedlemmer og Thomas er i gang med at finde 
sponsorer til projektet. Teamets mål er en samlet anlægssum på ca. 1.200.000 kr. 
Der er til dato sponsorater og bevillinger fra fonde for ca. 350.000 kr.  Projektet 
igangsættes, når der er finansiel sikkerhed for projektet. Det forventes, at 
padelbanerne kan være i drift midten i næste år. Det skønnes, at padelbanerne vil 
generere ca. 200.000 kr. i indtægter om året. 

• Padel vil være en integreret del af klubben, og vil bibringe en meget større 
medlemsskare – bl.a. grundet vor nærhed til midtbyen. Vi vil kunne udbyde timer 
på anlægget til en konkurrerende lav pris i forhold til andre udbydere grundet 
klubmedlemskab af HTK for padelspillere. 

• Thomas Brogaard fortsætter i stillingen som Klubansvarlig.  

Formandens beretning blev godkendt. 

3. Regnskabsaflæggelse og meddelelse af decharge  
• Det fremsendte regnskab blev kort gennemgået og enkelte poster blev kort 

behandlet. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Budget 2022/2023  
• Budgettet for det kommende år blev gennemgået, og enkelte poster blev kort 

diskuteret, herunder indtægter fra sponsorer – som grundet tiderne er vanskelige 
at få i hus. Men der arbejdes med de eksisterende. Derudover vil vi introducere 
en anden model for sponsorater, som ikke i så høj grad baserer sig på 
bannerreklamer som hidtil. Jacob Kofoed og Thomas Brogaard arbejder med det 
nye koncept. 

• Budgettet indeholder ikke Padelprojektet – når dette er estimeret og klar til 
igangsættelse, vil der blive en ny budgetrunde. 

Budgettet blev godkendt. 

5. Behandling af indkomne forslag.  



Der var ikke indsendt nogle forslag. 

6. Valg til bestyrelsen. 
Følgende ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen og genopstiller ikke: 

• Maiken Duara og Maria Uhrenfeldt 
Klubber takker for deres store indsats. 

Følgende genopstiller: 
• Jacob Kofoed  

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2023: 
• Birgit Nielsen, Mads Leisgaard, Claus Jeppesen og Lars Krogh Jensen 

Følgende tidligere suppleanter modtog valg til bestyrelsen: 
• Lenaic Mahieux og Lars Mogensen  

  
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen  

Følgende blev valgt som suppleanter: 
• Dorthe Maria Ramlow og Charlotte Seirup  

8. Valg af 2 revisorer  
Følgende blev valgt som revisorer in absentia:  

• Mogens Svenning og Liselotte Schmidt 

9. Valg af revisorsuppleant  
Følgende blev valgt som revisorsuppleant: 

• Svend Andreasen 

10. Uddeling af Holger Hansens Mindepokal  
Erik Jensen fik pokalen. Erik er med sit vindende væsen og entusiasme til stede for 
medlemmerne og deltager aktivt i arrangementer – altid klar til at spille og møder op 
ved andres fravær. En rigtig rollemodel for enhver forening.  

11. Eventuelt  
Til sommer 2023 har klubben 125 års jubilæum, og der var enighed om, at dette skal 
fejres måske i sammenhæng med åbning af Padelbanerne. Klubben vil under alle 
omstændigheder blive fejret.  
Tak til for den velsmagende mad fra Maiken og det hyggelige selskab i øvrigt. 

Med venlig hilsen Bestyrelsen Horsens Tennis Klub  

Referent: Lars Krogh Jensen


