Referat - generalforsamling i Rudkøbing Tennisklub
Generalforsamlingen afholdtes torsdag d. 20. maj 2021 kl. 18.00 i klubhuset,
Strandbakken 18.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af regnskab til godkendelse og budget for indeværende år
Fastsættelse af kontingenter
Valg af bestyrelse
Valg af bestyrelsessuppleant
Valg af revisor og revisorsuppleant
Behandling af indkomne forslag
Evt.

Punkt 1
Bestyrelsen foreslår Jesper Kjeldsen som dirigent, og bestyrelsens sekretær, Henrik
Jensen påtager sig jobbet som referent.




Jesper valgt som dirigent - og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
varslet. En kort diskussion om at indkalde til kommende generalforsamlingen også
fx via opslag i klubben. Vi får tjekket om der automatisk går besked ud til folk fx ved
indkaldelse til generalforsamling.
NB! Stikprøvekontrol af coronatest foretaget!

Punkt 2
Bestyrelsens beretning
2021

Sæsonen 2020 var i den grad præget af Corona. Men før vi for alvor fik indstillet os på
alvoren, var vi alle vidne til Lisbeths meget voldsomme tur med Corona. Det gjorde
indtryk og hjalp måske i virkeligheden os alle til at optræde ansvarligt, både af hensyn til
os selv, men måske navnlig i forhold til ”alle de andre”.
Derfor skal I have ros fra bestyrelsen. Vi har kunnet opstille nogle forholdsvis enkle regler
om adfærd, og de er blevet fulgt. Medlemmerne har derfor næsten kunnet spille som
normalt – hvis vi lige glemmer indendørs tennis et kort øjeblik – og vi har kunnet hente en
vand/øl eller kunnet lave en kop kaffe, uden at bestyrelsen har skullet lege kontrollanter
hele tiden. Tak for det.
Tennishallen har været et kapital for sig, fordi vi kom i pulje med alle sportscentre.
Derfor har vores lille tennishal været lukket, selv om der kun kom 2 eller 4 personer ad

gangen. Det er ærgerligt, men vi må håbe, at alle kan komme i gang igen, når hallen
kan bruges den kommende vinter.
Padelbanen har været en stor succes for os, og med en lukket tennishal og mange nye
medlemmer er den blevet brugt flittigt hele vinteren i sol, regn, slud og sne. Belægningen
har været høj på alle hverdage og ekstra høj i næsten alle weekender. Derfor forudser vi
kapacitetsproblemer i år, og vi arbejder på at finde finansiering til en bane 2. Det vil I
høre mere om så hurtigt som muligt.
Vores klubhus er grundlæggende fra 1940‐erne. Det er derfor ikke i sin nuværende form
beregnet til at blive brugt hele året. Vi mangler samtidig plads med så mange nye
medlemmer, og vi mangler faciliteter til de unge medlemmer. Vi er blevet frarådet at bruge
penge på renovering, hvorfor vi er i en indledende fase af et projekt ”Nyt klubhus”. Når der
er nyheder, vil I blive orienteret via hjemmesiden.
Regnskabet for 2020 viser et overskud på ca. 20.000. Hvor vi for få år siden brugte 50.000
på istandsættelse af tennisbanerne, så bruger vi nu 15.000. Det kræver frivillige, og der er
stadigvæk ikke plads til de store armbevægelser. Vi har desuden nu flere udgifter til
opvarmning af klubhuset, og vi har i år fået en ekstraregning på vand for sidste år på
10.000. Derfor regner vi med et resultat for i år på plus 0.
Vi ønsker i bestyrelsen, at der skal være et fantastisk fællesskab i klubben mellem alle –
ung som gammel. Det kræver, at alle giver lidt tilbage. Padelbanen er hovedsagelig
finansieret af midler, som tennisspillere samlede ind ved et kæmpe frivilligt arbejde for
snart mange år siden. Derfor skal vi alle bidrage lidt eller meget til klubbens liv og
klubbens drift. Og kan vi beskrive og dokumentere medlemmernes frivillige indsats, har
vi også nemmere ved at overbevise fonde om ny støtte.
Sæsonen 2020 var efter vores oplevelse et glimrende år på trods af udfordringerne.
Vores anlæg fremstår i dag virkelig pænt men husk stadigvæk, at I alle er medlemmer af
et fællesskab og bidrag i det omfang, du kan.


Efter en diskussion om problemer vedrørende kontrol af coronapas i hallen - og
hvordan denne udmøntes efter 21. maj, blev beretningen godkendt.

Punkt 3
Regnskabet for 2020 viser et overskud på godt 20.000, og det er efter bestyrelsens
opfattelse et ganske fornuftigt resultat. Regnskab og budget for 2021 kan findes på vores
hjemmeside.





Jesper orienterede om regnskabet og tidligere udfordringer med at få
regnskabssystemet til at makke ret.
Der er en løsning på vej på de problemer, som der har været ifm betaling af
kontingent med betalingskort.
Der er via klubmodul indspillet mere end 13.000 kr. via booking af tennis og
padelbane for gæstespillere.
Godkendt

Punkt 4
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.



Forslag fra Lisbeth om at hæve kontingent til 1000 kr. Forslaget blev drøftet og man
enedes om, at bestyrelsen fremkommer med forslag derom til næste
generalforsamling. Der var generelt en positiv indstilling til at hæve kontingentet.
I forlængelse af ovenstående fulgte en drøftelse af, hvordan hallen kan gøres
attraktiv for flere medlemmer, så vi kan få en mere sund økonomi omkring driften af
hallen.

Punkt 5
Martin Mandel Nielsen og Jesper Laage Kjeldsen er på valg. Begge er indstillet på
genvalg. Desuden foreslås at Henry Fredslund indtræder i bestyrelsen.


Genvalg af Martin og Jesper og nyvalg af Henry

Punkt 6
Som suppleant er Dorte Andersson på valg og er indstillet på genvalg.


Genvalg

Punkt 7
Som revisor og revisorsuppleant er Bjarne Bay og Bjarne Andersson på valg. Begge er
indstillet på genvalg.


Genvalg

Punkt 8
Der er ikke indkommet forslag fra hverken medlemmer eller bestyrelse.


Ingen indkomne forslag

Punkt 9
Evt.







Drøftelse af støjgener ifm padelbane og kanon - kan vi på nogen måde støjsikre. Vi
vil gerne stå på god fod med naboer.
Ros til nyoprettet makkerbørs på messenger.
Klubaften; kan vi igen få skabt noget fælles liv omkring dette arrangement.
Evt. gøre reklame for at bruge hallen af udenøs tennisspillere.
Padelbane # 2 og nyt klubhus - muligheder og udfordringer - også ifb med
landsstævne i Svendborg. Nordeas fond og Fynske Banks fond blev nævnt som
gode muligheder.
Ros til de folk, som deltog i efterårets arbejdsweekends - det har også givet flere
muligheder for medlemmer for at finde nye makkere på padelbanen.

Formanden og dirigenten hævede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Referent: Henrik

