
 

Afholdt 25. april 2021 

 

Valg af dirigent 

Bestyrelsen pegede på Steen Hahn Andersen som dirigent. Valgt. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen jf. foreningens vedtægter burde være 

afholdt inden udgangen af marts, men godtog den senere afholdelse som skyldtes 

coronasituationen og ønsket om en fysisk generalforsamling.  

Den udsendte dagsorden lever op til vedtægternes krav. 

Formandens beretning 

Formanden orienterede om at til trods for corona og nedlukning er det lykkes både at få omkring 

50 nye medlemmer i 2o2o og kombineret med positiv respons på coronapulje ansøninger, har 

økonomien udviklet sig mere positivt end forventet.  

STF har fået lavet nye spilletrøjer og fornyet vores ret attraktive aftale med Coolsport (HEAD)Køge. 

På sponsorsiden var vi udfordret, da mange firmaer blev ramt af pandemien, men det er lykkedes 

at forlænge aftalen med Tellerup som hovedsponsor sammen med Nygaards Turist og minibusser 

for 2020 og 2021, samt følgende sponsorer: Svegård Bog & Ide, Bang & Olufson Sorø, LITE, Ryg og 

sportsklinikken ved Malene Busk samt C2 Reklame. Ny lokal leverandør af udstyr blev Breakpoint 

ved Kasper – Opstrenger på tennislandsholdet.                   

En sommer camp for voksne blev en stor succes ligesom campen for juniorerne trak flere en den 

plejer.  

Foreningen havde igen mange hold med i holdturneringerne, hvor især 1 holdet leverede nogle 

flotte kampe og rykkede op i 3 division. 

Formanden præsenterede kort bestyrelsens strategiarbejde. Baggrunden for strategiarbejdet var et 

ønske om hvad foreningen skal arbejde for i forhold til forbedringer af anlægget og selve 

foreningen i forhold til medlemmernes ønsker og forslag. Da DGI samtidigt gennemførte 2 

spørgeundersøgelser hos vore medlemmer, havde vi noget grundlag at arbejde ud fra, sammen med 

bestyrelsens egne ideer. Nogle af forslagene fra medlemmerne har i dag udmøntet sig en snack 

automat (betalt af DGI foreningspulje) samt et forslag om toilet faciliteter på anlægget – det 

kommer vi tilbage til senere. 

Formanden rettede en stor tak til de mange frivillige, som har hjulpet til gennem året. Derudover 

takkede formanden en stor tak til de 2 afgående bestyrelsesmedlemmer Mona og Lis. 

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning. 



Juniorudvalgsformand Susan Petersen orienterede om at juniortennis i 2020/2021 har været 

fragmenteret grundet Corona. Det har været svært at etablere nogle junior aktiviteter ud over 

træning. I bestyrelsen håber vi at kunne ændre på det i år, men det kræver også et samarbejde med 

forældrene, da bestyrelsen og i særdeleshed juniorformanden ikke har tid eller lyst til at stå for 

aktiviteter alene. Niveauet hos juniorerne har heller ikke været sådan, at vi har haft juniorhold, 

som har spillet holdkamp. 

Med økonomisk hjælp fra Sorø Kommune og et samarbejde med DGI er der blevet gennemført 

skoletennis både forår og efterår på Pedersborg, Borgerskolen og Frederiksberg Skole. Træningen 

er blevet varetaget af vores egne træner, DGI, Lars Nielsen og Susan Petersen.  

STF har valgt at sende 4 af de unge mennesker på hjælpetræner kursus. 

Desværre blev vintertræning afbrudt ved juletiden grundet Corona. Vi har søgt en Corona pulje via 

DGI i håb om at en halvdel af træningsgebyr kan refunderes til juniorerne. 

Seniorudvalgsformand Henrik Leschly glædede sig over, at klubben træningstilbud for første gang i 

mange år udføres af klubben af egne trænere: Mikael Lindegaard og Laurids Hansen samt Isabelle 

Binet. 

Voksen Introduktion, som starter på tennissportensdag den 8. maj 2021 har allerede 21 tilmeldte 

(ud af 23 pladser). 

Der tilbydes i denne sæson mange træningshold på mange niveauer. 72 seniormedlemmer kan 

således modtage træning, hertil kommer juniortræning. 

Seniorudvalgsformanden opfordrede alle seniorer til at melde sig på holdkampe. Der er mange 

hold tilmeldte og det kræver både faste mænd/damer men også mange ”vikarer”. Der er 

holdkaptajner knyttet til alle hold, som man kan tage fat i, hvis man har spørgsmål. 

 

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

Kassereren gennemgik kort regnskab 2020, som udviser et overskud på 123.000 kr., hvilket er 

særdeles tilfredsstillende set i lyset af corona. 

Overskuddet skyldes blandt andet at foreningen har fået flere medlemmer, hvilket betyder øget 

kontingentindbetalinger. Derudover har der været god succesrate i ansøgninger til diverse 

puljer/fonde. 

Regnskab 2020 blev godkendt. 

 

Budget 

Dirigenten konstaterede, at det var særligt, at man har opkrævet kontingent inden regnskabet er 

godkendt. Men grundet den forsinkede generalforsamling var der ikke indsigelser mod dette. 

Kontingent er uændret. 

Det blev bemærket, at baneudgifterne forventes at stige i 2021. 

Som følge af generalforsamlingens godkendelse af bestyrelsens forslag om etablering af 

toiletfaciliteter afsættes der op til 75.000 kr. til dette projekt. Bestyrelsen overvejer desuden de 

løbende driftsudgifter i den forbindelse mhp. på indarbejdelse i budgettet. 



Budgettet blev godkendt med de faldne bemærkninger. 

 

Toiletbygning 

Susan præsenterede bestyrelsens oplæg jf. det udsendte materiale herom. 

Der faldt følgende bemærkninger: 

 Er der taget stilling til tilslutning til kloak, som kan være en stor omkostning? Svar: Det har 

kommunen ikke svaret på. 

 Hvad har man tænkt omkring den løbende vedligeholdelse og rengøring af faciliterne? Svar: 

Det forventes, at der sættes en kode på dørene, som medlemmerne har. Samme drøftelse 

har bestyrelsen omkring kode på døren til klubhuset. 

 Er der gjort overvejelser om det æstetiske udtryk på anlægget af sådan en vogn? Svar: ja det 

er der overvejelser omkring 

 Er manglen på et toilet på anlægget overhovedet et problem? Svar: ja. Det vil være et aktiv, 

kunne bidrage til at hverve og fastholde medlemmer, vi bør have et up to date anlæg, når vi 

har råd, for juniorer kan det opleves som svært, at gå over i hallen, mænd tisser i dag bag 

skuret, med de mange hold, som vi har tilmeldt og de mange gæster vi får i klubben i den 

forbindelse bør have adgang til toilet 

Dirigenten samlede op på drøftelserne og konstaterede på baggrund af de faldne bemærkninger og 

håndsoprækning, at der var opbakning til forslaget og at bestyrelsen kunne arbejde videre med 

forslaget med en ramme på op til 75.000 kr. til projektet. 

 

Valg af formand 

Jørgen Uldal genvalgt. 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Lars Nielsen og Kurt Møller er ikke på valg. 

Susan Petersen og Henrik Leschly er på valg og modtager begge genvalg. Generalforsamlingen 

bakkede op om genvalget. 

Lis Gunde og Mona Sommer stopper begge i bestyrelsen. Formanden takkede for indsatsen. 

Bestyrelsen peger på Michael Lindegaard og Maj-Britt Jensen, som nye medlemmer af bestyrelsen. 

Begge blev valgt af generalforsamlingen. 

Suppleanter: Michel Fam blev genvalgt. 

Valg af revisor: Frode og Søren Koch blev genvalgt. 

Repræsentant i Sorø Sportsråd: Lars Nielsen blev genvalgt. 

 

Evt. 



Formanden orienterede om at der i går var en Padletennis artikel i Sjællandske. Bestyrelsen er på 

sagen, men det er en stor investering, som STF ikke selv kan løfte. Bestyrelsen følger sagen. 

Forventningen fra baneudvalget er, at der kan spilles på banerne fra tirsdag den 27. april 2021.  

Der afholdes standerhejsning kl. 10-12 den. 8. maj 2021. 

 


