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Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i 

Kristiansand Tennisklubb 

Dato: 18.11.2020 

Kl.: 19:00-22:00 

Sted: Thon Hotel Norge, 4610 Kr. Sand

Saksliste 

1. Godkjenne de stemmeberettigede

Det var 37 stemmeberettigede medlemmer til stede. 

2. Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent. 

3. Valg av referent og dirigent

Camilla Hannaas ble valgt som referent og Wenche Pedersen Dehli ble valgt som dirigent. 

4. Signering av protokoll

Janne Eftevaag og Øyvind Aas ble valgt til å signere protokollen. 

5. Presentasjon av visjon for KTK

Svein Christian Malo Wirak presenterte tanker for visjon for KTK; «Hele Kristiansands 

tennisklubb» og «Tennis hele livet» og hvordan kveldens forslag til anleggsutvidelse kan ses i 

sammenheng med dette. 

6. Forslag til anleggsutvidelse og vedtak om fullmakt til økt låneramme

Prosjektkomiteen presenterte forslag til anleggsutvidelse på areal sør for dagens bane 6. Det 

ble gitt en redegjørelse for arbeidet som er lagt den i utarbeidelsen av forslaget, og om hvorfor 

det anbefales at padel blir innlemmet som en del av klubben. 

Medlemmene fikk stilt spørsmål til forslaget og det ble en god diskusjon for/mot padel. 

Oppsummert så var det noe kritikk mot selve prosessen frem mot endelig forslag og om 

hvorfor det ikke ble presentert et alternativ med utvidelse av kun tennisfasiliteter. Det ble 

også foreslått å igangsette deler av forslaget først (bygge inne bane 6) for å øke 

innebanekapasitet, for så å vurdere videre utvidelse med padel og ekstra utebaner senere. Det 

ble i tillegg stilt spørsmåltegn til at det ikke forelå et halvårsregnskap med 

innkallingen/presentasjonen og noe spørsmål rundt økonomien i investeringen.  

Det ble videre noe diskusjon rundt det estetiske uttrykket av hallen som er tiltenkt over bane 6 

(OB Wiik), som er en rimeligere variant enn «penere» haller som f. eks Hallmaker (2,5 x 

pris).  

Det ble også gitt et tydelig signal om at to utebaner må prioriteres så langt det er praktisk 

mulig. Prosjektkomiteen og styret tar dette signalet med seg i det det videre arbeidet dersom 

forslaget blir vedtatt 
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Prosjektkomiteen svarte på kritikken og det ble en videre diskusjon blant medlemmene før det 

åpnet for stemmeavgivning. 

Det ble med 27 stemmer for, syv stemmer mot og tre blanke stemmer fattet følgende vedtak 

som var foreslått i innkallingen: 

Vedtak: Styret gis fullmakt til å øke dagens låneramme med maksimalt beløp oppad til kr 

12 000 000. 

Dette beløp er øremerket benyttet til å utvide dagens tennisanlegg i sørenden av Idrettsparken. 

Det planlegges inneholde: 

 bygge inne dagens bane 6

 to innendørs padelbaner

 en eller to utendørs rødgrusbane(r)

 supplement avhengig av arealutnyttelse: en ekstra utendørs padelbane, ballvegg,

petanquebane, benker, sti med belysning, beplantning

Totalt gir dette en brutto investeringskostnad på kr. 12 000 000. Netto investeringskostnad 

(etter mva refusjon og tippemidler) er estimert til kr. 5 400 000.r 

7. Forslag til vedtak om endringer i vedtektene

Det var 34 stemmeberettigede medlemmer til stede under stemmegivningen. Med 33 stemmer 

for og 1 stemme imot ble det fattet følgende vedtak som var foreslått i innkallingen: 

Vedtak: Dagens vedtekter endres slik at: 

§ 2 Organisasjon

(2) Klubben er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer. For tiden er det

Norges tennisforbund.

får følgende tillegg: 

«Særforbundets formål er å fremme tennis-og padelidretten i Norge, og representere idrettene 

internasjonalt. Kristiansand Tennisklubb ønsker å kunne tilby tennis samt padeltennis.» 

Ny lovtekst blir da: 

§ 2 Organisasjon

(2) Klubben er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer. For tiden er det

Norges tennisforbund. Særforbundets formål er å fremme tennis-og padelidretten i Norge, og

representere idrettene internasjonalt. Kristiansand Tennisklubb ønsker å kunne tilby tennis

samt padeltennis.

___________________ _________________ 

Janne Eftevaag Øyvind Aas 




