Rudkøbing Tennisklub
Generalforsamling tirsdag d. 26. marts 2019 kl. 19.00 - afholdt på
Langelands Efterskole - teatersalen
Til stede: Bestyrelsen plus seks(!) fremmødte - spisning fra kl. 18.00
Dagsorden ifølge vedtægter - næsten …
Referat:
Jesper undskyldte for den sene indkaldelse til generalforsamling, grundet etablering af nyt
klubmodulsystem (banebooking, medlemsregistrering, regnskab, hjemmeside) som fremvises her
på generalforsamlingen.


Valg af dirigent
 Bestyrelsen foreslår Ralf Andersen - valgt - undertegnede valgt som referent



Formandens beretning
 Jesper aflagde beretning om bl.a.:
o Samarbejdsaftale med FTU - bl.a. 14 nye medlemmer til følge - og billig
ketcherordning
o Kommunikationsdelen søges forstærket - bl.a. via facebook
o Gode erfaringer med fælles arbejdsdage
o Ingen brug af sprøjtegift på anlægget - kræver ”knofedt” - og fejning af bane
- helt ud til hegnet. Fremover dækkes banerne ved vinterlukning med
plastdug (Carsten)
o Padeltennis bane etableret pr 1. maj - tilskud i alt knap 200.000 kr. fra
Fonden for Fynske Bank (125.00 kr), SparNordbank fonden (25.000 kr),
Langelands Elforsynings Fond (25.000 kr) og Langelands Kommunes
Indsatspulje (15.000 kr). Egenbetaling til padelbane plus minibaner 325.000
kr.
o To hold U14-hold har deltaget i FTU’s turnering - med fine erfaringer tilfølge
o DTF’s generalforsamling!
o Klubmodul - som Lars Elkrog orienterer om. Vi har udfordringer
o Tennissportens dag - lørdag d. 4. maj - indvielse af padelbane - ellers en dag,
som ligner sidste års åbningsdag
o Vi er udfordret på at få klubaftener og formiddage til at fungere
tilfredsstillende ift. deltagelse, opbakning og niveau for spillere
o Kvindetennis - har vi en lokal repræsentant for dette køn, så vil vi som klub
gerne arrangere et stævne
o Skumtennis - FTU’s indendørs tennis tour
 Beretningen godkendt med applaus

3. Regnskab og budget - ved kasseren
 Jesper gennemgik og fortalte om regnskab og budget - årets resultat et
underskud på godt 58.000 kr.
o Vi mister penge på indendørs, hvor vi mange ikke bruger timerne hver
gang. Det skal vi i bestyrelsen kigge på!
o Vi skal fremover selv stå for klipning af hække, græsslåning. Vi forsøger
at etablere et arbejdsomt pensionistsjak til disse opgaver og forsøger at
inddrage flere medlemmer i det daglige arbejde med få klubben til at se
pæn ud.
o Forslag om at kræve ekstra penge ind fra turistspillere ved udlejning af
padelbanen - folder på turistkontor? Booking via turistkontor eller
gæstebooking?
o Brug af DGI-kalender
 Regnskab og budget - godkendt
4. Fastlæggelse af kontingent - uændret
5. Valg af bestyrelse. Carsten og Jesper er på valg - Christian Petersen foreslået som
nyvalg. Alle genvalgt/valgt
6. Suppleanter - Martin Nielsen valgt
7. Revisor - Bjarne Bay - genvalgt. Revisorsuppleant - Bjarne Andersson - genvalgt
8. Indkomne forslag - ingen forslag
9. Evt.





Lars Elkrog gennemgik klubmodul - diskussion om banebooking/begrænsninger
Der kan blokeres ved faste tider til træning, klubaftener, turnering osv.
Forslag om at der ved Tennissportens dag er mulighed for support ang.
klubmodul.
ift træning: der kan oprettes hold til træning



Martin også tilknyttet klubben som banemand sammen med Carsten

Dirigent takkede for god ro og orden og ønskede god sæson for alle - og formand takkede
dirigenten!
NB! Første bestyrelsesmøde holdes i klubhuset mandag d. 8. april kl. 16.00
Ref. Henrik Jensen

