Referat fra
Generalforsamling i Rudkøbing Tennisklub afholdt torsdag d. 21. april 2022, kl. 19.00 i
klubhuset, Strandbakken 18.
Fremmøde: Bestyrelsen minus Martin - desuden fem fremmødte medlemmer.

Formanden bød velkommen!
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
•

Bestyrelsen foreslår Ralf Andersen, som dirigent. Ralf blev valgt, og konstaterede at
indkaldelse er foregået korrekt ift vedtægter. Henrik fungerer som sekretær.

2. Bestyrelsens beretning
•

Jesper aflagde beretningen
o Medlemstal stigende - primært pga padelbanen, som har trukket mange nye
medlemmer.
o Vi forsøger pt at skrabe penge ind til padelbane # 2.
o Vi har løbende dialog med firmaet, der anlagde banen for at banen skal være
i fin form.
o Fokus på tennishallen, som fylder meget i regnskabet, men er en vigtig del af
klubbens identitet. Corona har påvirket regnskabet negativt, idet vi i perioder
har været tvunget til at lukke hallen ned.
o Kontingentet forsøges lagt på linje med øvrige sydfynske tennisklubber - en
lille stigning er derfor i vente.
o Kort om landsstævnet 2022, hvor vi skal dække vagter for efterskoleelever
indkvarteret på Vestre Skole.
o Der genopsættes hegn mellem tennisklubben og nabo på Strandbakken.
o Opfordring til alle medlemmer om at deltage i diverse opgaver i forbindelse
med klubbens drift.
o Tennissportens Dag: lørdag d. 30. april
Beretningen godkendt efter en drøftelse om, hvordan vi konstruktivt kan
bruge mails, sms’er, facebook, hjemmeside ift. at få involveret flere
mennesker i klublivet. Bestyrelsen forsøger at danne sig et overblik over,
hvilke muligheder, der ligger i klubmodul omkring kommunikation med
medlemmer.

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse og budget for indeværende år
•

Jesper orienterede om regnskab for 2021 og budget 2022.
o Godkendt

4. Fastsættelse af kontingenter
•

•

Bestyrelsens forslag til kontingenter godkendes, men satsen for hallen ændres i
forhold til forslaget til at den faste timepris øges til 625 kr. mens poletprisen
bibeholdes på 30 kr. Punktet tages op på næste generalforsamling for at vurdere,
hvordan dette påvirker regnskabet.
Kontingent for 2022 er herefter som følger:
o Senior
1000 kr.
o Passivt medlemskab
250 kr.
o Junior
500 kr.
o Familie - to voksne og hjemmeboende børn *
2200 kr.
o Enlig forsørger med hjemmeboende børn *
1200 kr.
* Gælder hjemmeboende børn under 18 registreret ved den årlige betaling af
kontingent. Ellers betales for almindeligt juniormedlem
o Fast tid i tennishallen hele vinteren - pr. halve time
600 kr.
o Poletter til lys i hallen købes i Eltrik, Østergade 21, Rudk.
30 kr.
Gæstespillere:
o En time padel **
o En time tennis **

200 kr.
100 kr.

o Vinterspillere ***
625 kr.
o Fast tid i tennishallen hele vinteren - pr. halve time
600 kr.
** Reserveres over klubmodul på rudtennis.dk inden påbegyndt spil
*** Kræver medlemskab af anden tennisklub. Gælder også for afløsere, som
ikke er medlem af Rudkøbing Tennisklub.
5. Valg af bestyrelse
•

Christian, John og Henrik er på valg. Alle genvalgt

6. Valg af bestyrelsessuppleant
•

Dorte Andersson genvælges som suppleant

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
•

Bjarne Bay genvælges som revisor - ingen suppleant

8. Behandling af indkomne forslag
•

Ingen indkomne forslag

9. Evt.
Dirigent takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.
Formanden takkede dirigenten!

