BISSERUP TENNISKLUB

Bisserup, den 22. marts 2018

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts
2018, kl. 19.00 i Bisserup Forsamlingshus
Dagsorden iflg. Vedtægter:
Velkomst af Formanden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budgetforslag til godkendelse
5. Indkomne forslag:
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af bestyrelsessuppleant
9. Valg af revisor
10. Valg af revisorsuppleant
11. Eventuelt
1. Alice Jelen blev valgt til dirigent og gav ordet til Erling
2. Formandens beretning og fremtidsplaner. Erling berettede om 2.sæson. Se vedhæftede.
Fremtidsplaner: Se ligeledes vedhæftede.
Man diskuterede træning og det nye grillhus. Beretningen blev godkendt.
3. Kasserer Freddy Thomasen
Gennemgik Årsregnskab som blev godkendt.
Regnskab udleveret til fremmødte.
4. Budget 2018. Gennemgået af Erling. Opfordring til at man siger til, hvis man ser noget
unormalt på banen. Opfordring til at man siger til, hvis nogen ønsker at tage
træneruddannelse.
Blev vedtaget
5. Indkomne forslag: Ingen
6. Ændres ikke. 400 kr. for en single. 200 kr. for et barn. 700 kr. for et familiemedlemskab.
7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.
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På valg er Freddy Thomassen
Per Nielsson
Erling Andersen
Alle tre blev genvalgt
Erling har meddelt, at han ønsker at trække sig som formand, og da der ikke umiddelbart
er nogen i den nuværende bestyrelse, der ønsker at overtage formandsposten, vil der blive
indkaldt til ekstraordinær generalforsamling mhp en vedtægtsændring, så der kan vælges
op til 7 medlemmer af bestyrelsen.

8. Valg af bestyrelses suppleant. Jacob Borello genvalgt.
9. Revisor Lykke Jensen fortsætter. Ikke på valg
10. Revisorsuppleant Poul Erik Bæk genvalgt.
11. Georg fortalte om en tennisturnering hver tirsdag aften kl. 19 – 21:30 sammen med
petanque, minitennis m.m. Han vil påtage sig at sætte det i gang. Tirsdag d. 8. maj
Det skal annonceres på klubbens hjemmeside. (Klubbens sekretær Bente Holmgren)
Sekretæren udsender trænings- og turneringsplanerne til alle medlemmer.
Vivi gentog ønsket om en slåmur. Bestyrelsens holdning er, at udnyttelsen af en slåmur ikke er
stor nok. Det diskuteredes frem og tilbage. Men da ønsket er under eventuelt, kan det ikke
besluttes.

Referent

Dirigent

Kirsten Lichtenberg

Alice Jelen
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