Referat af Generalforsamling FTK i klubhuset
20.4.2022
Deltagere bestyrelsen: Kurt, Jesper, Tage, Klaus, Henning, Kenneth, Jette samt 5 medlemmer

Dagsorden.



Valg af dirigent
- Preben Lunn blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt
rettidigt i henhold til vedtægterne
Bestyrelsens beretning af det forløbende år
- Formanden beretter at på trods af corona fik vi gennemført flere
arrangementer samt turneringer. Det skyldes bl.a. at vi kunne være sammen
på vores dejlige terrasse, det er en stor glæde at vi har fået et godt sted til
det sociale samvær.
- Klubben er drevet af frivilligt arbejde, ellers kan klubben ikke eksistere. En
stor tak til Anita for at klare alt det praktiske, til André for alt omkring
køkkenet og til dem der har hjulpet for at kunne afholde turneringer, KM mm.
- Vi er stolte over at vi har et medlem som har vundet DM i single, nemlig
Janne Rylander – stort tillykke!
- Planer/handlingsplan:
- Embedsværket er stillet i opdrag overordnet at finde ud af hvor og hvornår
hvilke idræts faciliteret der skal flyttes i idrætsbyen.
- Vi ønsker at blive på Kalvøen og det er billigt for kommunen at lade os blive
samtidig har lige investeret i en ny terrasse.
- Beskeden er foreløbig at der går mindst 10 år får vi kommer til at rykke i
idrætsbyen.
- Frederikssund Padel Klub ønsker at etablere padel baner og har tidligere
henvendt sig for at høre om et evt. samarbejde med os, vi er positive for et
samarbejde med dem.
- Bane 7 kunne overdrages til dem hvor der kan laves 2-3 padel baner
- Idéen er at de kan komme ind som en underafdeling uden stemmeret på GF,
anvende vores booking system og i øvrigt bruge vores faciliteter.
- og samtidig få lavet en kunstbane på bane 6 så vi kan forlænge sæsonen
med 1½ måned.
- Vi mangler også en hal hvor vi kan spille indendørs tennis – det er på
ønskelisten.
- Vi skal ansøge kommunen om inden 10.5. derfor har Kurt aftalt møde med
Frederikssund Padel Klub på lørdag for at tale om et evt. samarbejde og
lave en fælles ansøgning
- FTK har yderligere nogle ønsker:
- Et nyt lysanlæg f.eks. på bane 6 og 7.
- En kunstbane på bane 6 så vi kan forlænge sæsonen med 1½ måned.
- En hal hvor vi kan spille indendørs tennis.


-

-








Seniorformanden beretter at de er 3 personer der arbejder som et trekløver:
Susanne, Tage og Torben – alle ønsker at fortsætte i år.
Tage takker for den hjælpen som gjorde at vi fik afviklet sociale turneringer
med fin tilmelding. KM blev også afviklet og gik rigtig godt.
6 hold var tilmeldt Dansk tennis forbund, et hold er rykket ned de øvrige er
endt i midten.
Et skulle være rykket op, men uvist hvorfor er de blevet i samme række.
Senior træning har ikke været et stort tilløbs stykke.
Tak til alle der har hjulpet til med turneringer, holdledere mm. Uden jer kan
det IKKE lade sig gøre.
Juniorformanden beretter at både træning har været afholdt med god
tilslutning. Det samme gælder for sommercampen med 35 deltagere som gik
rigtig godt.
Her skal lyde en stor tak for sponsorat fra Menu, Rema og Coro.
Vi mister ungdomstrænere, og har pt. kun en på vej under uddannelse.
Baneformand beretter at vi hele tiden arbejder for at sikre de bedste baner,
Henning gennemgår dem med kommunen og kommer tilbage hvis der opstår
problemer med banerne. Der er indkøbt lidt materiel, linje fejekoste,
skrabere, håndtag til vand, pop op vandere,1 tons grus samt to nye point
tavler.
Henning siger ofte til spillerne at de gerne må feje helt ud til kanten for at
minimere ukrudt.
Vi har stadig en sag kørende med vandforbruget, da der er noget mystisk
ved forbruget som er under opklaring.

Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbende år til godkendelse.
- Kenneth gik ind i bestyrelsen som suppleant, men blev hurtigt sat ind som
kasserer da den tidligere kasserer trak sig fra posten.
- Kenneth kom derfor lidt hovedkulds ind i det og takker Dorthe for at sætte
ham godt ind i det og hjælpe hele vejen.
- Nu er der gået en sæson og gentagelserne vil komme, derfor kører det
efterhånden.
- Regnskabet er underskrevet af den samlede bestyrelse, revisor Preben Lunn
finder det retvisende og i orden, og beholdningen var også til stede.
Behandling af indkomne forslag
- Der er ikke kommet nogle forslag
Forlæggelse til godkendelse: budget, handlingsplan.
- Budget 2022, balancen ser fin ud, og der er ingen bemærkninger fra de
fremmødte.
- Handlingsplan er under formanden beretning
Valg af medlemmer til klubbens bestyrelse

-








Det er ikke lykkedes os at finde nogle nye bestyrelsesmedlemmer.
Klaus har forespurgt i junior afdelingen, men ingen har svaret.
Bestyrelsen foreslår at resultatet hvis vi ikke finder nogle der vil gå ind i
ungdomsudvalget, bliver konsekvensen at vi lader træningen fortsætte men
ingen arrangementer derudover.
Kurt skriver ud til ungdomsforældrene.
Det er ærgerligt at ingen ønsker at være med i arbejdet omkring deres børn’s
sport, bestyrelsen vil evaluere til efteråret.

-

4 bestyrelsesposter er på valg. (Jesper, Klaus, Henning & Jette)

-

Jesper ønsker IKKE genvalg – Ingen har ønsket at stille op

-

Klaus ønsker IKKE genvalg – Ingen har ønsket at stille op

-

Henning ønsker genvalg - genvalgt

-

Jette ønsker genvalg - genvalgt

Valg af maksimalt 4 medlemmer til seniorudvalg. – de nuværende 3 fortsætter
Valg af maksimalt 4 medlemmer til juniorudvalg. – Ingen har ønsket at stille op
Valg af revisor til at revidere klubbens regnskab for det løbende regnskabsår og
valg af revisorsuppleanter.
- Preben Lunn stiller op som revisor for ét år, kommer der ingen andre vil
konsekvensen være at vi skal betale et revisionsfirma for opgaven.
- Vi mangler også en revisor suppleant – Ingen har ønsket at stille op
Eventuelt
- Fastsættelse af kontingent, bestyrelsen foreslår uændret trods stigninger
omkring os.
- Enstemmigt vedtaget.
-

