Ordinær generalforsamling i Frederikssund Tennis Klub
Onsdag den 18. april 2012 kl. 1900
Antal fremmødte: 17 medlemmer udover bestyrelsen
Fra bestyrelsen deltog følgende:

Henrik Poulsen, Formand
Janne Rylander, Kasserer
Jesper Friese, Ungdomsudvalgsformand
Søren Jensen, Seniorudvalgsformand
Aase Andersen, Bestyrelsesmedlem
Anita Kristensen, Klubhusansvarlig

Formanden bød alle velkommen
A. Valg af dirigent
a. Preben Lunn blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var
rettidig indkaldt og dermed gyldig
B. Bestyrelsens beretninger for det forløbne år
a. Formandens beretning er vedlagt
b. Seniorformandens beretning er vedlagt
c. Ungdomsformandens beretning er vedlagt
Spørgsmål til beretningerne:
Har bestyrelsen nogen informationer eller viden om problematikken omkring grunden, som tennisklubben
ligger på – er klubben i fare for at blive lukket/flyttet?
Svar:
Hvis grunden skulle blive inddraget, så har klubben et varsel på 5 år. Den nuværende lokalplan siger, at der
skal være idræt på Kalvøen, så det er svært at forestille sig, at man vil flytte tennisklubben. Skulle det ske,
har kommunen den forpligtigelse, at de skal skaffe noget andet jord at etablere tennisklubben på. Klubben
har i det forløbne år ikke haft kontakt med Kalvøselskabet.
Efter ovenstående dialog, blev beretningerne taget til efterretning.
C. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
a. Regnskabet er vedlagt
b. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer
D. Behandling af indkomne forslag
a. Der var ikke indkommet nogen forslag
E. Forelæggelse til godkendelse af budget, handlingsplan og kontingentforslag for det nye regnskabsår
a. Budget blev gennemgået
i. Der blev spurgt til, om der var økonomi til et nyt lysanlæg, nu hvor det gamle er
ved at være slidt op. Bestyrelen vil lave en plan for, at det eksisterende lysanlæg
bliver erstattet/repareret. Der skal indhentes pristilbud og ansøges om økonomiske
midler gennem kommunen.

b. Handlingsplan for 2012
i. Lysanlægget er et fokusområde
ii. Vedligeholdelse af baner og klubhus
iii. Bestyrelen vil gerne indføre et nyt koncept med banehjælpere
iv. Senior og ungdomstræningen bliver nu synliggjort med skomærker
v. Bestyrelen vil forsøge at synliggøre deres arbejde via funktionsbeskrivelse, som
lægges på hjemmesiden og ophænges i klubhuset
vi. Arbejde mod et samarbejde med naboklubberne på trænerområdet. Både for at
skabe bedre synergi og erfaring, men også for på den måde at klubberne vil kunne
spare nogle trænerlønninger og højne kvaliteten
vii. Klubben skal sikre at få uddannet flere juniortrænere
c. Kontingent 2012
i. Kontingentet forslås uændret
Spørgsmål:
Der blev spurgt til, om bestyrelsen har nogen ide om, hvor vores
kontingentsatser ligger i forhold til andre klubber.
Svar:
Klubben har undersøgt andre klubbers satser og umiddelbart ligger
Frederikssund på niveau med andre klubber på vores størrelse i
Nordsjælland
F. Valg af medlemmer til klubbens bestyrelse og af bestyrelsessuppleanter
a. Per Hesthave blev valgt til bestyrelsen
b. Camilla Skaldbjerg Pedersen blev valgt til bestyrelsen
c. Steen Malmberg blev valgt som suppleant
G. Valg af maksimalt 4 medlemmer til seniorudvalg
a. Steen Malmberg vil gerne hjælpe til
Valg af maksimalt 4 medlemmer til ungdomsudvalget
b. Benedikte Hamann blev genvalgt
c. Michel Baladi blev valgt
H. Valg af revisor til at revidere klubbens regnskab for det løbende regnskabsår og valg af
revisorsuppleanter
a. Lis Bundgaard blev genvalgt
Valg af revisorsuppleant
b. Ingen blev valgt
I.

Eventuelt
Anita Kristensen takkede på bestyrelsens vegne Henrik Poulsen for 20 års medlemskab af
Frederikssund Tennis Klubs bestyrelse. Preben Lunn supplere med historien om, hvordan han
huskede at Henrik kom ind i klubben og takkede ligeledes for den uvurderlige indsats gennem de
nu 20 år.
Formanden takkede forsamlingen for fremmøde og for sæsonen, og takkede ligeledes Preben Lunn
for at have forvaltet jobbet som dirigent på fortræffelig vis. Preben fik overrakt en flaske vin som
tak for hjælpen.

______________________________
Dirigent, Preben Lunn

