Referat af Generalforsamlingen i Holbæk Sportsbys Padel klub 8. juni 2021
Antal fremmødte stemmeberettigede 23.
Dirigent valgt: Søren Kruse.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er korrekt indkaldt.
Formandens beretning
•
•
•
•
•
•

Der er afholdt klubmesterskab i september. 24 deltagere. Peter og Marcus vandt
mesterskabet. Socialt arrangement. Klubben stod for diverse mad og drikke.
Medlemstal stærkt stigende. 2019 60 medlemmer. 2020 128 medlemmer. Pt over 400
medlemmer. Det giver udfordringer mht at booke bane. Vi har været i dialog med
kommunen om udvidelse.
Ændring af banebookninger for at undgå huller i bookningerne. Bookning system fungerer
nemt.
En del gæster, som ikke er medlem, mange som ikke bruger deres baner.
Fantastisk sæson med mange nye medlemmer, unge og kvinder. Giver flere muligheder.
Bestyrelsen siger tak for 2020 og ser positivt frem.

Fremtid
Meget spændende fremtid for padel sporten i Danmark. Antallet af baner vokser, og i maj er der
226 baner i Danmark. Mørkøv har fået bane og Tuse fået tilladelse til at lave 2 nye baner. Orø har
startet klub, dog uden bane.
Bestyrelsen har haft mål om flere baner. Vi har været i dialog med Sportsbyen, Tennis og Padel
klubben, Petanque klubben og kommunen. Ikke mulighed pt for indendørs baner. Men vi arbejder
videre på det.
Vi står til at få 4 nye baner sammen med tennis og padel klubben. 2 til dem og 2 til os. Vi skal
skaffe 500.000 kr. hver klub. Kontingentet sættes op fra 2022, og vi håber på forudbetaling.
Vi skal finde sponsorer. Der knokles og det kan godt lade sig gøre. Vi skal ikke ud og låne penge.
En hovedsponsor der støtter. Danbolig Holbæk. Stor tak til dem. Flere sponsormuligheder, også for
klubbens medlemmer.
Projektet er færdig september-oktober. Det kan ikke ske før pga. leverandører. Udbudsmaterialet er
inkl. fliser rundt om alle baner. Skulle gerne styrke sammenhold og padel sporten.
Forslaget om kontingent stigning, er stadig af en beskeden størrelse.
Malurt i form af der er nye banefordelinger. Vi skal afgive 3 dage på bane 2 om ugen. Vi håber, at
medlemmer bliver i klubben. Bestyrelsen har kæmpet for at få lavet dette om. Hvis man måler
aktivitetsniveauet, bruger vores klub pt banerne 10 procent mere.

•
•
•
•
•
•
•
•

Der bliver spurgt til aktivitets målinger.
Kasper som er ansat i DGI fortæller, at der gennem DGI er mulighed for lån.
Jesper spørger til overdækning. KGN svarer, at det ikke er på tale pt.
Bestyrelsen har haft kontakt til en landsholdsspiller, som evt kan købes som træner.
Vi arbejder i kulissen på det.
Klubben har fået sig eget padel hold. Det er en landsdækkende turnering. Vi spiller med
omegnsklubber.
Det er medlemmer, som selv har taget initiativ til at starte op.
Vi har haft besøg af formanden for Dansk Padel forening.

Formandens beretning er godkendt.
Forelæggelse af revideret regnskab for 2020/Budget 2021
•
•
•
•

Kasserer fremlægger regnskabet.
Regnskabet er godkendt.
Kasserer fremlægger budget.
Budgettet er godkendt.

Fastsættelse af kontingentsatser 2022
•
•

Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning så kontingentet er 500 kr.
Kontingentforhøjelse er vedtaget.

Valg til bestyrelsen
Alle genvalgt.
Eventuelt
•
•
•
•

Ugentlig turneringsudvalg.
Aktivitetsudvalg.
Dennis spørger til vedligeholdelse af baner. Muld forklarer om de forskellige baner.
Drænasfalt kontra beton. Vi har valgt drænasfalt.

Referent:
Per Johansen.

