BRØNDERSLEV TENNISKLUB
Referat fra generalforsamling den 30. marts 2017 kl. 19.00 i Brønderslev Tennisklub.
Der var mødt 16 af klubbens medlemmer.
1. Valg af dirigent:
Preben Berg blev foreslået og valgt. Valg af referent: Else Simonsen blev foreslået og valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at regnskab var udsendt rettidigt.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår.
Formandens beretning vedhæftet.
Det blev efterlyst, at der kommer opslag i klubhuset om, at NIH kun kan bruge 3 baner ad gangen.
Det blev fremført, at det virker som om, at klubbens hjemmeside er glemt. Der fremgår ingen aktiviteter.
Bestyrelsen oplyste, at hjemmesiden er lavet på et gammelt system, som er svært at arbejde med. Klubben
ønsker fremadrettet at bruge Conventus, som kræver tillæring.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab for det forløbne foreningsår til godkendelse.
Regnskab er tidligere fremsendt.
Det blev efterlyst, at man udsendte scannet regnskab med revisorernes underskrifter.
Det blev fremført, at drift afviklet af kontantbeholdningen bør bogføres således, at de fremgår af de enkelte
regnskabspunkter.
Regnskabet blev godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent på baggrund af et budget for det kommende foreningsår.
Budget er tidligere fremsendt.
Kontingenter fastsættes uændret for 2017 på baggrund af fremlagt budget.
5. Generalforsamlingen skal diskutere lys på bane 1 og 2. Der er indhentet tilbud på opsætning af lys på
bane 1 og 2 på 132.000 kr. Der er søgt fondsmidler til dækning af anlægsudgifterne.
Såfremt der ikke opnås tilstrækkelige fondsmidler til at dække udgifterne, foreslår bestyrelsen, at der
afsættes en ramme på op til 50.000 kr. af klubbens egne midler.
Det blev oplyst, at der er fremsendt ansøgning til 4 fonde/puljer.

Der blev fremsat forslag om, at man udsætter beslutningen, indtil man kender resultatet af
fondsansøgningerne. I tilfælde af, at der mangler yderligere beløb, der skal finansieres af klubbens egne
midler, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsens forslag som det mest vidtgående blev herefter sat til afstemning. 10 stemte for forslaget, der
således blev vedtaget.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg: Per Wahlberg, Susanne Vittrup og Karen Jørgensen.
Alle 3 har erklæret sig villige til genvalg.
Det blev besluttet at genvælge alle tre for 2017 og 2018.
7. Valg af 1 af 2 revisorer og revisorsuppleant.
Aage Fredholm blev genvalgt for 2017 og 2018. Preben Berg blev genvalgt som revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
Det blev fremført, at man synes, at Bestyrelsen gør et godt stykke arbejde. Endvidere, at det er dejligt, at
der er så rent i klubhuset.
Der blev spurgt, om man kan tiltrække nye medlemmer ved f.eks. 3 måneders gratis kontingent. Flere
anførte, at der i forvejen er et ret lavt kontingent.
Spørgsmålet om køb af en boldmaskine blev drøftet. Bestyrelsen drøfter spørgsmålet med træner Jørgen
Nørgaard.
Det blev foreslået, at man køber en ny opstrengningsmaskine, der vil forbedre ketsjeropstrengningen.
Bestyrelsen vil overveje dette.
Forsamlingen drøftede pasning af banerne på samme måde, som klubbens damer rengør klubhuset, f.eks.
at man hjælper hinanden, således at 1 hold passer bane 1, 1 hold bane 2 o.s.v. Bestyrelsen opfordres til at
skrive ud til klubbens herrer, men det skal være klart for dem, hvad det betyder at være med i en sådan
ordning.
Else Simonsen
Referent
Godkendt af dirigenten (Preben Berg) den 02. april 2017.

Preben Berg

