Generalforsamling i HSPK d. 23. februar 2022 kl. 19.00, i Sportsbyen.
REFERAT
Dagsorden:
1. Valg af dirigent Søren Kruse er valgt.
2. Formandens beretning
Sidste generalforsamling var den 8. juni 2021, så der er ikke en gang 9 måneder siden vi sad her
sidst. Små 9 måneder siden vi fortalte jer om planerne for 4 nye baner, med 2 til hver klub og et
budget på en halv million ligeledes til hver klub. Vores tidshorisont for etablering, lys tæppe og
underlag osv. Vi talte også om ønsker om turneringer, træningsmuligheder, introkurser,
klubmesterskaber og ideen om at kunne tilbyde padel til så mange som muligt så billigt som muligt
og så godt som muligt. Vi fortalte jer også stolt om Lunar Ligaen, hvor vi havde et hold med i den
landsdækkende turnering. Endda et godt et. Vi fortalte jer at i udgangen af 2020 var vi 382
medlemmer i klubben.
Hvordan gik det så? Hvor langt er vi nået og hvor står vi så i dag.
Vi er en lille klub, som på kort tid, er blevet til over 542 medlemmer.
En lille klub som har sparet - indsamlet og fået doneret intet mindre end 900.000 kroner, som alle
er gået til de nye Padelbaner. Mange af jer er selv kommet og spurgt om der var noget i kunne
hjælpe med. Vi har Medlemmer der har betalt deres kontingent flere år frem. Medlemmer som
Nordahl – Per – John – Jesper, også kaldet Tirsdagskællingerne, der enten privat eller gennem
deres firma, har doneret til de nye baner. Medlemmer der har været med fra starten. Vi har fået
donationer i størrelser som vi ikke i vores vildeste fantasi havde drømt om.
Brogaard – Brdr. Dahl – Cortsen fysioterapi – Danbolig Holbæk – Kaiser sport og ortopædi – Min
Osteopat – Malerfirmaet MB – Nordahl Design – Perspektiva IT – Poul Christensen – PS Johansen
ejendomme – Restaurant SuRi – Sportsbyens Træningscenter – Strandlyst og Sparekassen
Sjælland/Fyn
Vi vil ikke trætte jer med vejen hen til at de 4 nye baner som nu står færdige (eller næsten
Færdige) vi bøvler stadigt med lysafbrydelser samt lidt jord og flisearbejde. Men vil blot konstatere
at det ikke gik som først planlagt. For at gøre en lang historie kort, kommunen har lagt 1.080.000
kr. og så har vi lagt 900.000 kroner som alle er kommet fra vores sponsorere, medlemmer og
opsparing. Endnu en gang tak til jer og vores sponsorer, for som vi sagde til åbningen. Uden jer
havde dette simpelthen ikke været muligt.
For at kunne komme helt i mål, har Sparekassen udover at have doneret penge til projektet, også
bevilliget klubben en rentefri kassekredit, uden bagkant. Noget Torben vil komme nærmere ind
på, når der bliver præsenteret, årets regnskab.
I slutningen af november kunne vi tage 2 ud af 4 nye totalt fede baner i brug. Og i starten af januar
kunne vi holde vores officielle åbning af banerne og byde vores medlemmer velkomne, til dobbelt
så meget kapacitet at spille på.

Vi trodsede vejrguderne og mødte talstærkt op, selvom duggen faldt lidt tungt og det luftede lidt.
Vi holdt tale, takkede, drak champagne fra Danbolig, spiste lækkerier fra Su-Ri, klippede det røde
bånd, hyggede og så hvordan Danmarksmestre, landsholdspillere, Formanden for Dansk Padel
Forbund Frederik Bentler, Patrick Wozniacki og vores helt egen (med til alle åbninger af nye baner
i kommunen) Peter Mørk, spillede det bedste Padel de havde lært, i med og modvind.
Vi er kommet i mål med 4 nye baner til Sportsbyen. Det er og bliver til glæde for alle. Vi ser
fremad og vi vil i bestyrelsen, gøre alt for, at det på sigt også bliver muligt, at spille indendørs
padel i Sportsbyen.
Vi havde i slutningen af september vores sociale klubmesterskab med 32 deltagere. En fantastisk
dag, hvor Bente havde sørget for det gode vejr. Der blev spillet og kæmpet, så sveden løb af os.
Alle gav sig fuldt ud og da de tre puljer samt semifinalerne var færdigt spillet, stod finalen imellem,
på den ene side, Lene og Per. På den anden side af nettet havde vi Tina og Dennis. En finale der i
den grad var lige i klubbens ånd. Det blev Lene og Per der flot spillende, vandt over et ellers meget
kompetent og stærkt spillende team, Tina og Dennis og dermed kronede sig med titlen,
klubmestre 2021 (hvordan Finn og jeg kunne smide semifinalen, forstår jeg stadigt ikke). Men en
dejlig dag, som vi gerne laver igen i år.
Medlemstallet stod den 31. december 2021 på 542 betalende medlemmer. Endnu en flot
fremgang på 160. Vi får i skrivende stund ca. 5 nye medlemmer om ugen, så vi gør det godt.
Det gør så også, at vi har fået sat datoer på vores introkurser, hvoraf det første allerede løber af
staben nu på mandag.
Vi har haft gang i vores første Americano turneringer hvor Tina, Jeanne og Hanne har været
tovholdere og vi ved der er flere tuneringsdage på vej. Den næste allerede på fredag.
Vi arbejder stadigt på at komme på trænerkurser, men hvis der er nogle der ligger inde med en
mulighed for at hjælpe andre i gang, må I meget gerne melde jer til os. Vi er mange, der godt kan
bruge tips, tricks og træningen og mulighederne er mange.
Vi havde to hold i efterårets Lunar Liga hvor det ene klarede sig lidt bedre end det andet og hvor
begge hold stiller op igen, i forårets turnering. Ligeledes gør vores første rene Damehold. Et hold vi
glæder os meget til at følge. Der ud over har klubben også fået tilmeldt vores første familiehold
som kommer både fra bordtennis og fodboldverdenen. Så i alt 4 hold stiller op for klubben. Fedt
Fedt Fedt og det bedste af det hele…… der er plads til flere.
Vi slutter af med at slå et slag for vores opdaterede hjemmeside hspk.dk for den har vi også fået
op at køre i 2021. Der er lagt mange kræfter og energi i den nye side for at gøre det så overskueligt
som mulig. Her står det meste af det, du som medlem, eller kommende medlem, kan have brug
for at vide. Der kan også ses på vores sponsorer, bookingsystem, samarbejdspartner i Kalundborgs
indendørs padelcenter og andre gode tilbud.
Vi i bestyrelsen arbejder konstant på at optimere, så det for jer er så nemt, lækkert, billigt, sjovt,
lærerigt og hyggeligt at være medlem. Vi takker jer for den forgangne sæson og ser frem til at
møde jer på banerne, i den for nogle kommende og for de Hardcore, igangværende sæson.
Tak til alle for 2021
Formandens beretning er godkendt.

3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2021. Regnskabet er fremlagt, og godkendt.
4. Fastsættelse af kontingentsatser. Bestyrelsen foreslår at fastholde senior kontingent er 500 kr.
og 50 kr. for børn og unge under 18 år. Kontingentet er godkendt.
5. Indkomne forslag (Bestyrelsen foreslår navneændring af foreningens nuværende til Holbæk
Padel Klub). Forslaget er godkendt med 100 procent opbakning fra generalforsamlingen.
6. Valg til Bestyrelsen. Kasserer og 2 menige bestyrelsesmedlemmer er på valg.
• Peter Thomsen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Gustav Bruun Woxholt. Gustav er
valgt. Øvrige ønsker genvalg.
• Per ønsker at stoppe som sekretær, bestyrelsen foreslår Søren Kruse. Søren er valgt.
• Suppleant er Casper Glistrup og Jesper Stokholm.
• Revisor: Tore Lynge og Morten Sandal
• Revisor suppleant er Jan Kaiser.
7. Eventuelt
Bitten spørger om træning og boldmaskine.
Muld fortæller at klubben har fået en boldmaskine sponsoreret, og får den, når den lander i
klubben.
Muld fortæller, at vi søger om et rum. Gustav bliver bindeleddet til træner, som man selv kan
bestille.
Der arbejdes på at uddanne egne trænere i klubben.

