SKANDERBORG LAWN TENNIS KLUB GENERALFORSAMLING
MANDAG DEN 8. FEBRUAR 2016 KL. 19.00
i Skannerup Kirkecenter

1. Valg af dirigent
Ib Kirkegaard blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at
Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne.

2. Formandens beretning
Formanden gennemgik beretningen, der var lagt på hjemmesiden forud for Generalforsamlingen. Der
var bemærkninger til beretningen i forhold til nedgangen i antal børn og unge, det blev pointeret at
disse er vigtige i forhold til klubbens kommunale tilskud. Formandens beretning blev godkendt.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
Kasseren gennemgik regnskabet, samt budgettet for næste sæson. Dette var lagt på hjemmesiden forud
for Generalforsamlingen. Under gennemgangen blev det bl.a. andet oplyst, at budget til næste år er
opstillet til at gå i nul. Regnskabet blev godkendt. Budget blev godkendt.

4. Orientering om det løbende regnskabsårsbudget samt fastsættelse af kontingent.
Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen stillede forslag om:
 at kontingentsatser ikke ændres
 at der gives rabat (halv pris) til helt nye medlemmer, som har gennemført begynderintro (DTF)
Forslag om uændret kontingent blev godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag
Der var indkommet nedenstående tre forslag fra Hans Simonsen, disse blev gennemgået.
Ad 5.1. Der etableres et forum på klubbens hjemmeside, hvilket kan give klublivet større synlighed og øge
interesse og aktivitet. På forum kan medlemmerne fremkomme med idéer og forslag til aktiviteter. Man
kan skrive, om man vil deltage i fælles planlagte arrangementer eller opfordre til spontane aktiviteter.
Bestyrelsen kan fremkomme med nyheder og beskeder. Der kan ligeledes skrives om tennisgrej, køb og
salg, tennisrejser og meget andet.




Det vil være godt med mere liv på hjemmesiden.
Turneringsholdene kunne lave referater af deres kampe.
Det lades op til bestyrelsen, at arbejde videre med dette forslag.

Ad 5.2. Midler til nystartede begyndere. Det tilstræbes at få nye spillere til klubben. Begyndere kan få et
nedslag i kontingent det første år. Begyndere kan alternativt købe et startkursus af klubben, hvorefter
udgiften hertil kan modregnes i kontingentet, hvis de ønsker at fortsætte som medlemmer.


Klubben vil i kommende sæson tilbyde begynderintro via DTFs tilbud. Deltagerne på denne intro vil
efterfølgende kunne melde sig ind i klubben med rabat på kontingent.

Ad 5.3. Medlemskab af Dansk Tennis Forbund. Med fokus på klubbens nuværende situation diskuterer og
afgør generalforsamlingen om aktuelt medlemskab af Dansk Tennis Forbund er ønskeligt. Dette forslag
kræver en vedtægtsændring og betyder at § 3 enten udgår eller ændres. Her kræves ifølge § 9 2/3 af de
afgivne stemmer.





Bestyrelsen anbefaler fortsat medlemskab af Dansk Tennis Forbund
Medlemskab handler ikke kun om deltagelse i turneringer, men også om at være med til at støtte
tennissporten i Danmark helt generelt.
Deltagelse i turneringer giver liv og aktivitet i klubben.
Eventuelt større kommunikation om disse aktiviteter til alle klubbens medlemmer.

6. Valg af de i §6 i vedtægterne nævnte medlemmer til bestyrelsen.
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Formand: Kinni Foss Christensen
Kasserer: Ingen blev valgt
Det er op til den nye bestyrelse, at finde en kasserer. Alternativt at købe denne ydelse eksternt,
generalforsamlingen er orienteret om at dette vil betyde en udgift for klubben - dette blev accepteret.
Harding er indstillet på at hjælpe en ny kasserer godt i gang i op til 2 år. Indtil der findes en ny kasserer vil
Harding udføre kasseropgaver, som er af essentiel betydning for klubben. Det er f.eks. at betale regninger
til Klubmodul, for medlemsskab af DTU, DGI mm. Alle andre opgaver må vente til ny kasserer er fundet.
Baneinspektør: Ingen blev valgt.
Der arbejdes videre med fast tovholder om banerne en i Højvangen og en i Dyrhaven
Kommunikationsansvarlig: Peder Thrane
Halfonden: Jens Aamand. Klubben stiller kun med en i halfonden, (som de andre klubber i fonden)

7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen og Skanderborg Tennisfond
Suppleant til bestyrelsen: Henrik Thomsen Jensen
Suppleant til Skanderborg Tennisfond: Bent Ole Jensen valgt

8. Valg af medlemmer til nedsatte udvalg
Voksenudvalg (motion): Annette Fausing (formand), Karen Domino, Hans Simonsen, Lau B. Laursen
Seniorudvalg (turnering): Kinni Foss
Ungdomsudvalg: Thomas Christensen
Trivselsudvalget: nedlægges
9. Valg revisor og revisorsuppleant
Revisorer: Jesper Holst, Kristian Jepsen
Revisor Suppleant: alle genvalgt
10. Eventuelt


Stor ros til Knud Knudsen for hans arbejde som formand.



Stor ros til Harding for hans arbejde som kasserer.



Stor ros til arbejde med vedligeholdelse af banerne



Vedligeholdelse af baner, der arbejdes med et setup hvor banerne i Højvangen varetages af Jens
Aamand og Kurt. Dyrehaven skal varetages af fem personer en til hver bane. Der er pt. fundet tre
(Peder Thrane, Harding, Ib). Preben Toft varetager Klubhuset.



Jens Aamand gennemgik et møde med kommunen i forhold til afgivelse af areal ved tennishallen til
taekwondo klubbens ønske. Vi har ikke belæg for at stille os imod dette ønske. Er blevet lovet, at
kommunen ikke gør noget med hensyn til banerne i Dyrehaven.



I forbindelse med Champagnebrunch, så mangles der ansvarlig for opstilling af telte / borde.

