
Til bestyrelsen for HTK	
Følgende bedes optaget på klubbens generalforsamling d. 23. februar 2020, jf. 
vedtægternes §3:	

	

Anvendelse af klublokale	

a. HTK´s	klublokale	skal	fremstå	ordentligt	og	pænt.	Dette	indebærer,	at	skabe	mv.,	der	
tidligere	er	flyttet	fra	bestyrelsens	aflåste	rum	til	klublokalet,	flyttes	tilbage.	Endvidere	
skal	møblementet	i	klublokalet	fremstå	mere	harmonisk.	

b. Den – formodentlig midlertidige – ordning med fælles dispositionsret med fritidsordningen 
over HTK´s klublokale foreslås opsagt. 

c. Anvendelsen af det i tilknytning til det store klublokale aflåste rum tages op til diskussion. 
  

Motivering for optagelsen af det ønskede punkt på dagsordenen for generalforsamlingen:	

Ad a. 		HTK’s klublokale fremstår altid rodet og ligner i stort omfang et pulterrum, hvor det 
ikke er særligt behageligt at opholde sig. Det gælder hele året rundt.	
Andre tennisklubber lægger større vægt på medlemmernes velbefindende i klublokalerne, 
bl.a. fordi dette er én af de væsentlige forudsætninger for et godt klubliv.	

En stor del af det nuværende møblement ser ud til at være ting, som er hentet fra dødsboer, 
eller som er udskiftet fra forskellige private hjem, og som ikke passer sammen, og derfor 
bidrager til det rodede indtryk af klublokalet. 	

 	

Ad b. 		Forudsætningen for at punkt 1 kan opfyldes må være, at kun klubbens medlemmer 
disponerer over klublokalerne. Når fritidsordningen har benyttet HTK’s klublokale, er der 
ofte flyttet rundt på møblementet, så alt ser rodet ud. Derudover bliver møblementet ikke 
behandlet ordentligt, hvorfor det fremtræder slidt og i et vist omfang defekt.	
Der ønskes en redegørelse for, om den tidligere prøveordning med fælles anvendelse af 
HTK’s klublokale, er evalueret – evt. på en generalforsamling.	

 	

Ad c. 		Forudsætningen for at punkt 1 kan opfyldes er, at skabe mv., som er flyttet fra 
bestyrelsens aflåste rum, flyttes tilbage.	
Der verserer rygter om, at det aflåste rum benyttes til opbevaring af udstyr fra et bestemt 
firma, der sælger sportsudstyr. I den forbindelse snakkes der om, kommunen er bekendt 
med dette kommunale lokales anvendelse til noget, der ligner privat erhvervsvirksomhed.	

 	

Med venlig hilsen	

Ulla Sneholt	

 


