
Hermed den formelle indkaldelse til 2021 generalforsamling på den tidligere udmeldte 
dato (bemærk a.h.t. sluttidspunkt start 17.30 mod normalt 18.30) 

Torsdag 18. november kl. 17.30 i ”Udsigten” (mødelokale ovenpå Kvickly) 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen indstiller valg af Henrik Strømkjær. 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse. 
4. Information om forventninger til klubbens overordnede økonomi det kommende 

år, herunder eventuelle større ændringer i enkeltposter. 
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag: 

1. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at 
undersøge muligheden for at inkludere padeltennis i klubbens aktiviteter. 
Kort baggrundsmateriale samt forslag til det konkrete mandat udsendes 
separat senere (formodentlig tæt på generalforsamlingen) 

6. Valg af formand i lige år. Som tidligere meddelt trækker Torben Svejgård sig 
(”uden for tur”). Bestyrelsen indstiller valg af Lærke Klitgaard for en 1-årig 
periode. 

7. Valg af øvrig bestyrelse og eventuelt bestyrelsessuppleant(er). På valg er Peter 
Thomsen og Carsten Jakobsen. Begge er indstillet på genvalg for en 2-årig 
periode. Derudover foreslås nyvalg af Maria Østergaard for en 2-årig periode. I 
lighed med tidligere år indstilles det ikke at vælge suppleanter. 

8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant. Revisor Peter Hassing og suppleant 
Vagn Lauridsen er indstillet på genvalg for en 2-årig periode. 

9. Eventuelt. 

  

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen, d.v.s. onsdag 10. november. Kan sendes 
til bestyrelsen@rytennis.dk 

Lidt mad og vin – samt masser af hygge……… 

Efter generalforsamlingen – forventeligt sådan cirka ved 19/19.30-tiden plus/minus – vil 
der være lejlighed til at hygge sig med tapas og rød-/hvidvin (eller øl/vand) samt ikke 
mindst alle de øvrige medlemmer 😊. Prisen vil være beskedne 95 kr. 

Tilmelding til den efterfølgende hygge er nødvendig og sker under ”Event” på vores 
hjemmeside allersenest søndag 14. november og meget gerne tidligere, så hvorfor ikke 
gøre det i dag! Brug følgende link: 
www.rytennis.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=265 Hvis du udelukkende 
ønsker at deltage i generalforsamlingen, bedes du a.h.t. bordopstilling give besked til 
Torben Svejgård på info@rytennis.dk , så vi har overblik over antal deltagere. 



Vi håber naturligvis i lighed med de senere år at se mange til både generalforsamling og 
hygge – også særdeles gerne nye/nyere medlemmer! 

Bedste hilsner 

Bestyrelsen 

  

PS Du skal ikke ”frygte” at blive ”kapret” til en eller anden post, selvom du kommer til 
generalforsamlingen!  Alt er baseret på frivillighed. 

 


