
Referat: Generalforsamling 28.02.2019 

Dagsorden for generalforsamlingen 

1. Valg af dirigent og stemmetællere (Rasmus er udvalgt til begge poster) 

Rasmus Poulsen har takket ja til at bestyre begge poster under generalforsamlingen  

 

2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse 

- Briksystemet er undervejs  

- Plaget af vejret gennem sommeren 2018  

- Stabilt medlemstal  

- Klubmesterskab med få tilmeldte 

Ingen indsigelser til formandens beretning, og godkendes.  

 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 

- Kontingentindtægter er faldet 

- Ungdomstræning nedlagt grundet få tilmeldte  

- Mister 2 sponsorer i 2019 

Baneomkostninger er steget grundet det nye låsesystem  

Vi ender ud med et underskud på ca. 15000 (vurderes som værende tilfredsstillende) 

Banedamen skal eventuelt have udgivet arbejdsopgaver (så alle banerne er spilleklar) 

Tilskuddet falder til klargøring næste år 

 

Enstemmig godkendelse af regnskabet  

 

4. Indkomne forslag 

- Guide til lyssystemet  

- Forslag til opstart af træning - fælles (Rasmus)  

- Eventuel promover tennisklubben gennem en folder der deles ud i Lind  

- Sponsorater: Rasmus har eventuelt 2 mulige sponsorer  

- Overvejelser omkring ”opskriften” på sponsoraftaler  

- Ænder navnet på ”klubmesterskabet”, så det virker mere imødekommende for alle  

- Bestyrelsen afprøver den nye hals baner til tennis 

 

5. Valg af 

5.1 Bestyrelsesmedlemmer 

Felix, Tobias og Anders er på valg. Felix ønsker ikke genvalg.  



 Rasmus Poulsen , Ole Krøjgaard, Jesper Madsen , Anders Leth og Tobias Andersen bliver valgt ind i 

bestyrelsen for 2019 

Anders og Tobias Er på valg igen i 2020  

Rasmus, Ole og Jesper er på valg i 2021 

 

5.2 Suppleanter 

Ole Skræddergaard bliver valgt som suppleant  

 

5.3 Revisor og revisor suppleant  

Ove Pedersen tager endnu et år som revisor  

 Ole Zink tager endnu et år som revisor suppleant  

 

5.4 Repræsentant til Alpihallernes repræsentantskab 

Anders Leth og Jørgen Leth bliver repræsentanter for Tennis afdelingen  

 

6. Evt. 

Klargøring:  

Dato: d. 6 april 2018  

Standerhejsning d. 27 april 

Bestyrelsen bestiller grus og container mm. 

Ole Krøjgaard sørger for medhjælpere  

 


