
Ordinær generalforsamling i Frederikssund Tennis Klub 

Onsdag den 17. april 2013 kl. 1900 

 
Antal fremmødte: 18 medlemmer udover bestyrelsen 

Fra bestyrelsen deltog følgende: 

Per Hesthave, Formand 

Camilla skaldbjerg Pedersen, næstformand 

Janne Rylander, Kasserer 

Jesper Friese, Ungdomsudvalgsformand 

Søren Jensen, Seniorudvalgsformand 

Aase Andersen, Bestyrelsesmedlem 

Anita Kristensen, Klubhusansvarlig 

Peter Otterstrøm, Sekretær 

 

 

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. Næstformandens beretning er vedlagt 

c. Ungdomsformandens beretning er vedlagt 

 

Spørgsmål til beretningerne: 

Dirigenten kunne konstatere, at beretningerne blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Efter ovenstående dialog, blev beretningerne taget til efterretning. 

 

C. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse 

a. Regnskabet er vedlagt 

b. Dirigenten kunne konstatere at regnskabet blev godkendt. 

 

D. Behandling af indkomne forslag 

a. Vedtægtsændring vedr. indmeldelsesproceduren. 

De tilstedeværende godkendte forslaget, men da der ikke var det antal tilstede for at være 

beslutningsdygtig forsamling, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 

indenfor 14 dage. 

 

E. Forelæggelse til godkendelse af budget, handlingsplan og kontingentforslag for det nye regnskabsår 

a. Budget blev gennemgået 

Der blev sat spørgsmålstegn ved om der fortsat skal sendes klubblade ud med post. 

Dette blev modtaget positivt. 

 

 

 

 



    

b. Kontingent 2012 

Kontingentet forslås uændret 

        Forsamlingen accepterede dette uden kommentarer. 

 

 

F. Valg af medlemmer til klubbens bestyrelse og af bestyrelsessuppleanter 

a. Anita Kristensen  

b. Michel Baladi 

c. Janne Rylander 

d. Jesper Friese 

e. Steen Malmberg blev valgt som suppleant. 

 

G. Valg af maksimalt 4 medlemmer til seniorudvalg 

a. Steen Malmberg, Susanne Poulsen og Inge-Lise Holm. 

Valg af maksimalt 4 medlemmer til ungdomsudvalget 

b. Ingen meldte sig. 

 

H. Valg af revisor til at revidere klubbens regnskab for det løbende regnskabsår og valg af 

revisorsuppleanter 

a. Lis Bundgaard ønskede ikke genvalg. 

b. Preben Lunn blev valgt 

Valg af revisorsuppleant 

c. Eddy Langer 

 

I. Eventuelt 

Torben Hansen tilbød at passe en af banerne. 

 

 

 

 

______________________________ 

Dirigent, Preben Lunn 


