Referat af
Ordinær generalforsamling
28. november 2017.
Tilstede: 6 medlemmer ud over bestyrelsen
Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af det aflagte regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for de kommende to år samt forslag til
kontingentfastsættelse.
6. Valg af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.
7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant.
9. Eventuel.
Ad 1:
Martin Pedersen blev valgt som dirigent. Henning Orsholt til referent. Da der var så få fremmødte blev
der ikke valgt stemmetællere.
Ad 2:
Formand Henrik Loft supplerede sin skriftlige beretning med den nye form for sommerturnering, som
spilles uden handicap, havde været ens stor succes. Holdkampene havde haft storeproblemer med at
skaffe spillere og herreholdet måtte melde fra inden sæsonstart pga. skader. Grete Sether supplerede
med, at golden age havde spillet holdkampe med succes. Formandens beretning blev godkendt med
applaus.
Henrik takkede Camilla for sin tid i bestyrelsen.
Ad 3:
Henning Orsholt fremlagde regnskabet for sæson 2016/2017. Der var et underskud på kr.5.963, noget
lavere end der var budgettere med. Regnskabet blev godkendt.
Grete Sether oplyste, at det var muligt at søge fonde til f.eks. tennisskole, møbler til terrassen etc.
Fondene skulle dog søges inden at aktiviteten blev afholdt. Der holdes mødes ca. hver 3. måned i
fondene, så der skal søges tidligt. Grete Sether tilbød sig til at hjælpe med ansøgningerne, når der kom
konkrete forslag fra bestyrelsen eller udvalgene.
Flemming Lindeskov fremførte om det var muligt med paddletennis. Anlægsudgifterne er ret store og vi
havde informationer fra Jyllinge, som har to baner, at der ikke var ret mange der benyttede banerne.
Flemming Lindeskov foreslog at turister i kommunen kunne får en nøgle og betale for at spille tennis på
deres ferie. God ide, men logistisk vanskeligt at håndtere, da vi i bestyrelsen skal stå til rådighed med
nøgler, aflåsning etc.
Grete Sether foreslog et firmakontingent, formentlig inspireret af kommunens ønske om at deres
medarbejdere spiller tennis i arbejdstiden. Bestyrelsen vil arbejde videre med et firmakontingent.
Ad 4:

Der var ingen indkomne forslag fra medlemmer. Indkomne forslag fra bestyrelse under
budgetfremlæggelsen.
Ad 5:
Henning Orsholt fremlagde budgettet for de kommen to sæsoner. Det bliver budgetteret med et
underskud på kr. 19.583 for hvert af de to år.
Bestyrelsen havde regnet på de rå udgifter for at spille tennis. Beløbet er ca. kr. 1.000 pr. medlem.
Derfor blev der foreslået følgende kontingenter:
Juniorer
kr. 700 (uændret)
Ungdom
kr. 700 (uændret)
Vintertræning juniorer/ungdom
kr. 700 (uændret)
Seniorer
kr. 1.000 (ændret fra kr. 1.050)
Veteraner
kr. 800 ( ændret fra 650)
Bestyrelsen modtager telefonpenge svarende til kontingentet. Bestyrelsen havde foreslået at
telefonpengene reduceres med 50% svarende til halvt kontingent. Lidt diskussion da flere medlemmer
syntes det var rimeligt at bestyrelsen var kontingentfri.
Bestyrelsen havde foreslået at bruge kr. 6.000 af hensættelserne til nye møbler til terrassen.
Ingen yderligere kommentarer til budgetforslaget.
Der er desværre en massiv tilbagegang i medlemsantallet, så der pt. er 73 aktive medlemmer mod 105
sidste år.
Ad 6:
Næstformand Camilla Gotlieb var på valg og ønskede ikke genvalg. Ib Skipper stillede op og blev valgt
med applaus
Kasserer Henning Orsholt modtog genvalg
Seniorudvalgsformand Henrik Loft modtog genvalg
Baneudvalgsformand Anette Gotlieb medtog genvalg
Juniorudvalgsformand Jesper Stecher genopstillede ikke og der kunne ikke findes en formand til
udvalget. Jesper Stecher har oplyst at Kenneth og Claus som er i udvalget fortsætter, men at ingen af
dem vil være formand.
Ad 7:
Marianne Stougaard modtog genvalg
Der var ingen yderligere der ønskede at stille op som suppleant.
Ad 8:
Kim Trane modtog genvalg som revisor
Nils Højbjerg ville gerne fratræde som revisor, hvis andre kandidater stillede op. Det var ikke tilfældet,
så Nils Højbjerg blev genvalgt.
Martin Pedersen modtog genvalg som revisorsuppleant.
Ad 9:
Grete Sether var bekymret for udviklingen i juniorafdelingen, da der nu ikke var nogen formand.
Bestyrelse vil indkalde de to medlemmer til førstkommende bestyrelsesmøde for en orientering om
deres planer for juniorerne.
Tennisklubben var vært ved et mindre traktement efter generalforsamlingen.

