BISSERUP TENNISKLUB

Bisserup, den 3. februar 2014

Referat af den stiftende generalforsamling i Bisserup Tennisklub den 30. januar 2014
Emne:

Stiftende Generalforsamling

Formål med mødet:

Stifte Bisserup Tennisklub

Dato:

Torsdag, den 30. januar 2014

Sted:

Bisserup Forsamlingshus

Dirigent:

Nils Bak Pedersen

Referent:

Bente Siger Holmgren

Mødedeltagere:

25 personer

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Forslag til vedtægter til evt. ændringer og godkendelse
4. Forslag til fremtidig arbejde
5. Forslag til budget og kontingent/indmeldelsesgebyr
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10.Eventuelt
1. Valg af dirigent – Nils Bak Pedersen
2. Valg af referent – Bente Siger Holmgren
3. Forslag til vedtægter og evt. ændringer og godkendelse
Kurt Hejlesen gennemgik vedtægterne.
Følgende ændringer/tilføjelser med rødt blev foretaget:
§ 9 Suppleant vælges for 1 år ad gangen (Tilføjes i 2. sætning)
§ 10 Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. (Tilføjes 1. sætning)
§ 11 og bekræftes på en ekstra generalforsamling 14 dage efter (tilføjes 2. sætning)
Der blev spurgt, om Bisserup Tennisklub ikke skulle hedde en forening frem for en klub.
Kurt Hejlesen svarede, at det var der juridisk ingen forskel på.
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De gennemgåede vedtægter med ændringer blev godkendt af forsamlingen.
4. Forslag til fremtidig arbejde:
Erling Andersen foreslog at klubben skal køre selvstændigt med egen bankkonto og CVR-Nr.
lige så snart Bisserup Tennisklub blev stiftet.
Finn Svantesson foreslog et ungdomsudvalg. Dette vil bestyrelsen arbejde på, når vi kommer
nærmere målet.
5. Forslag til budget og kontingent/indmeldelsesgebyr: Kr. 50 som støttemedlem
Det er svært at angive et bestemt beløb for kontingentet og gæstebetaling, før anlægget står
klar. Der skal arbejdes på, hvilken adgangsmåde der skal være for medlemmer, og hvilke der
skal være for gæster, og hvordan de skal administreres. Finn Svantesson opfordrede til, at
Tennisklubben indgik et samarbejde med Campingpladsen ved f.eks. udlejning til gæster og
ketcher.
Mødelederen mente at kontingentet skulle få økonomien til at løbe rundt, men ikke give
overskud. Dette blev fra salen kommenteret, at man skulle være opmærksom på, at der
skulle spares op til løbende samt fremtidige omkostninger ved renovering. Der skal også
undersøges om forsikringsforhold.
6. Valg af bestyrelse:
Freddy Thomasen(kasserer)
Erling D. Andersen
Per Nilsson
Kurt Hejlesen
Bente S. Holmgren
7. Valg af suppleant:
Nils Bak Pedersen
8. Valg af revisor:
Lykke Jensen
9. Valg af revisorsuppleant:
Poul Erik Bæk
10. Eventuelt - Intet
Generalforsamling i slutningen marts måned

Dirigent

Referent

Nils Bak Pedersen

Bente Siger Holmgren

2

3

