
 

Referat af ordinær generalforsamling i FTK 

Afholdt Onsdag d. 10. april kl.19.30  i FTK klubhuset 

Dagsorden. 

Preben Lunn blev valgt til dirigent: 

- Godkender at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt samt opslået i klubhuset.  

- Ingen bemærkninger til indkaldelsen fra de 14 fremmødte. 

Formandens beretning blev fremført.  

Senior formand fortalte om hvad der kommer til at ske for seniorerne klub tilmeldinger, 
turneringer og KM alt det kommer der løbende info om. 

Junior formand fortalte om træningen samt vigtigheden i at holde på juniorerne så de ikke 
smutter til andre klubber. Træning som hidtil, info kommer snarest. 

Spørgsmål: Hvordan var belægningen på senior træningen sidste sæson? 

Senior formand: Beskrev at der var vigende tilmeldinger efter sommerferien. Ser på en evt. 
anden måde at gribe det an på. Træningen kommer til at fortsætte. 

Spørgsmål: Preben har vi spurgt DIF og DGI's foreningspuljeanlægsforeningens fond om hjælp 
til klubhus renovering? 

Kasserer: Vi kender til puljerne og vil spørge om hjælp. 

Bestyrelsens beretning er hermed godkendt. 

Kasserer forelagde revideret regnskab for det forløbne år. Ingen spørgsmål til regnskabet, 
hermed godkendt. 

Behandling af indkomne forslag: 

 Forslag stillet om padeltennis baner, bestyrelsen undersøger muligheden for dette. 

Kasserer forelagde budget til godkendelse.  

Kontingent seniorer kr. 1.300 og juniorer kr.  950. Ingen spørgsmål eller bemærkninger til 
budgettet, hermed godkendt.  



 

Valg af medlemmer til klubbens bestyrelse og af bestyrelsessuppleanter. 
 - 4 bestyrelsesposter er på valg. (Jette, Christian, Dorthe og Jesper) 
 - Jette, Christian, Dorthe og Jesper ønsker alle genvalg.  

Intet kampvalg, alle nævnte blev genvalgt. 

- Valg af maksimalt 4 medlemmer til seniorudvalg. – Ingen navne pt. 

- Valg af maksimalt 4 medlemmer til juniorudvalg. – Junior formand har fundet 4 stk. 

- Valg af revisor blev Preben Lunn til at revidere klubbens regnskab for det løbende 
regnskabsår og valg af revisorsuppleant blev ikke fundet.  

Eventuelt 

 Preben ærgrer sig over at man ikke længere kan trække telefonliste over 
medlemmerne. Dette skyldes GDPR – forslag kan vi ikke blot have en tilgængelig liste 
med kun telefonnumre? Vi finder en løsning hvor vi spørger medlemmerne. 

Generalforsamlingen er hermed afsluttet. 
 
Venlig hilsen 
Jette Høst 
Sekretær - FTK 
 


