Ordinær Generalforsamling i Frederikssund Tennisklub
lørdag den 10. april 2010 kl. 1000 i Elværket
Næstformand Henrik Poulsen bød velkommen og ønskede en god generalforsamling. Der var
fremmøde fra 8 af klubbens medlemmer.
1. Valg af dirigent
Eddy Langer blev foreslået og valgt, og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt
varslet via klubbens hjemmeside.
2. Bestyrelsens beretning for de forløbne 7 måneder
Næstformand Henrik Poulsen gennemgik bestyrelsens beretning.
Beretningen blev godkendt.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
Kasserer Janne Rylander gennemgik regnskabet fra 01.9.2009 til 31.12.2009 som på grund
af periodeforskydningen, øgede trænerudgifter, reparation og drift af lysanlæg samt
klubhusvedligeholdelse udviste et underskud på kr. 177.329
Regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen indkomne forslag.
5. Forelæggelse til godkendelse af budget, handlingsplan og kontingentforslag for det nye
regnskabsår.
Budgettet blev omdelt. Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning til kr. 1.000 for seniorer.
Budgettet blev godkendt.
6. Valg af medlemmer til klubbens bestyrelse
Da der var valg på generalforsamlingen i oktober 2009, var der umiddelbart ikke nogen på
valg, men da bestyrelsen gennem længere tid har manglet en sekretær, blev der spurgt efter
emner til denne post. Astrid Weltzer og Peter Otterstrøm opstillede. Peter Otterstrøm blev
valgt.
7. Valg af 2 medlemmer til seniorudvalget
Tage Mulvad blev valgt. Seniorudvalget består nu af Tage Mulvad og Susanne Lundh.
8. Valg af 2 medlemmer til ungdomsudvalg
(Udgik) Blev valgt på generalforsamlingen i oktober 2009.

9. Valg af revisor
(Udgik) Blev valgt på generalforsamlingen i oktober 2009.
10. Eventuelt
Hanne Gylling foreslog bestyrelsen at afholde generalforsamling og standerhejsning på
samme dag, for at få flere til at deltage i generalforsamlingen.
Et forslag som bestyrelsen vil arbejde videre med på et fremtidigt bestyrelsesmøde.
Henrik Poulsen takkede for god ro og orden, og takkede Eddy Langer for en vel ledet
generalforsamling. Erindrede om rengøringsdag søndag den 11. april, og ønskede alle en
god sæson.
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