
Beslutningsforslag - ekstraordinær generalforsamling den 15. august 2022 

Et flertal i bestyrelsen har truffet beslutning om at sætte hal 2-projektet i bero i fem år. I projektet henstår 

mere end 1 mio. kr. placeret i værdipapirdepot. Det er bestyrelsens indstilling, at disse midler skal frigøres 

fra projektet og anvendes til andre formål. Bestyrelsen foreslår derfor, at der på generalforsamlingen den 

15. august 2022 træffes beslutning om, hvordan vi skal forholde os mht. midlerne. 

 

Bestyrelsen har som grundlag for en beslutning opstillet følgende scenarier til afstemning: 

1. midlerne forbliver i depot i ca. 1 år – således at et af nedenstående projekter udskydes til igangsættelse i 

2023 

2. midlerne anvendes til 1-2 helårsbaner – projektet igangsættes i 2022 

3. midlerne anvendes til 1-2 padelbaner – projektet igangsættes i 2022 

4. midlerne anvendes til 1 helårsbane og 1 padelbane – projektet igangsættes i 2022 

 

Bestyrelsen kan se følgende fordele og ulemper ved hvert af scenarierne: 

Ad 1 midlerne forbliver i depot i ca. 1 år – således at et af nedenstående projekter udskydes til 

igangsættelse i 2023 

Fordele: 

Det kan blive meget dyrt at anvende midlerne på nuværende tidspunkt, så dette scenarie giver 

mulighed for at følge den generelle økonomiske udvikling og vente med at træffe beslutning om 

anvendelse af midlerne på et mere gunstigt tidspunkt, hvor der forhåbentlig er sket en stabilisering 

af økonomien, herunder prisudviklingen til noget mere positivt. 

En udskudt anvendelse giver mulighed for en konsolidering af værdipapirbeholdningen i depotet, 

der på nuværende tidspunkt er påvirket af den generelle økonomiske udvikling. 

Ulemper: 

Det kan vise sig at falde negativt ud at udskyde beslutningen om anvendelse af midlerne, fordi den 

generelle økonomiske udvikling fortsætter i negativ retning 

Midlerne udmøntes ikke i nye faciliteter det næste år 

 

Ad 2 midlerne anvendes til 1-2 helårsbaner – projektet igangsættes i 2022 

Fordele: 



Helårsbaner vil kunne være en forbedring af medlemmernes mulighed for at spille hele året. 

Helårsbaner vil kunne supplere kapaciteten i hal 1. 

Helårsbaner dræner bedre, kræver mindre vedligehold og skal vandes mindre. 

Underlaget er mere skånsomt for kroppen end almindeligt grusunderlag 

Mulighed for flere træningstimer med den øgede banekapacitet 

Ulemper: 

Helsårsbaner vil have en begrænset anvendelighed på hverdage for fuldtidsarbejdende medlemmer i 

vinterhalvåret, hvor det bliver tidligere mørkt. 

Begrænset kapacitetsudnyttelse, da der iflg. DGI er dårlige erfaringer i forhold til naboklager mht. 

banelys uanset, hvor beskedne de måtte være. 

Høj anlægspris. 

 

Ad 3 midlerne anvendes til 1-2 padelbaner – projektet igangsættes i 2022 

Fordele: 

Padelbaner er et attraktivt spilformat for alle aldersgrupper. 

Padel er let at gå til og kræver ikke de samme fysiske og tekniske færdigheder som tennis. 

Padelbaner giver mulighed for at tiltrække flere og yngre medlemmer til klubben 

Ulemper: 

Der vil kunne være konkurrence med Gillelejes kommercielle center ift. nogen aldersgrupper. 

Der er iflg. DGI erfaring for et mere dynamisk og socialt miljø på og ved en padelbane, hvilket kan 

give naboklager over støj. 

Der er iflg. DGI dårlige erfaringer med naboklager over lys fra padelbaner, uanset hvor lille gene, 

der måtte være tale om. 

Høj anlægspris 

Starter på bar bund mht. organisering og trænerressourcer. 

 

Ad 4 midlerne anvendes til 1 helårsbane og 1 padelbane – projektet igangsættes i 2022 

Fordele: 

Fordele ved begge formater jf. scenarie 2 og 3. 

Mulighed for at tilgodese eksisterende medlemmer med bedre og nye former for faciliteter. 



Mulighed for at tiltrække flere og yngre medlemmer. 

Ulemper: 

Ulemper ved begge formater, jf. scenarie 2 og 3 

Er en dyrere løsning ift. anlæg 

 

Opmærksomhedspunkter ift. lokalisering 

Østre Alle 

Fordele: 

Understøtter det sociale liv i klubhus 

Ulemper: 

Begrænset kapacitetsudnyttelse uden lys i vinterhalvåret 

Risiko for støjklager 

 

Ved tennishallen 

Fordele: 

Ingen risiko for naboklager over lys og støj 

Kan understøtte rekruttering af børn og unge gennem et samarbejde med Gilbjergskolen om 

skoleforløb og skolens benyttelse af anlæg 

Ulemper: 

Understøtter ikke det sociale liv i klubhus 

Ikke adgang til klubhusets faciliteter (køkken, fælleslokale, bad og toilet) 

 

Brug for etablering af hegn og aflåsning af baner, således at det er kun er medlemmer der benytter banerne 

 

Prisniveau på hhv. helårsbane og padelbane 

Helårsbaner 

2 helårsbaner på bane 1 og 2: ca. 1.200.000 kr. iflg. tilbud af 17. juli 2022. 

Padelbaner 

2 padelbaner: ca. 1. 260.000 kr. iflg. overslag af 19. juli 2022 

 



 

Bestyrelsens anbefaling: 

Et flertal i bestyrelsen anbefaler, at midlerne forbliver i depot et år, og at der derefter arbejdes for 

etablering af 1-2 helårsbaner i 2023 på de i forvejen eksisterende bane 1 og 2 

 

Et medle 

m i bestyrelsen anbefaler, at midlerne forbliver i depot i et år og derefter anvendes til 1 

helårsbane og en padelbane. 

 

Et medlem i bestyrelsen støtter ikke nogen af scenarierne. 

 

Bilag:  

Tennis helårsbaner 

http://www.dgi.dk/tennis/tennis/artikler/hybridbaner-giver-tennisklubber-mulighed-for-spil-hele-aaret 

Padel 

https://padelidanmark.dk/ 

 

http://www.dgi.dk/tennis/tennis/artikler/hybridbaner-giver-tennisklubber-mulighed-for-spil-hele-aaret
https://padelidanmark.dk/

