BISSERUP TENNISKLUB

Bisserup, den 28. marts 2017

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 28. marts
2017, 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
Erling Andersen bød velkommen og sagde tak for det pæne fremmøde, 22 medlemmer.
1. Jacob Borello blev valgt til dirigent og gav ordet til Formandens beretning og
fremtidsplaner
2. Erling: Berettede om indvielsen den 26. juni 2016, der blev afholdt med meget stort
fremmøde i solskin.
Erling takkede Georg for hans store indsats for at få os til at spille tennis og synes, at det
er sjovt.
Mandedating og Damedating var sjovt og populært og vil fortsætte.
Der har været en stor, pæn artikel i DGI bladet om vores tennisbane.
Der er 29 familie- og 9 singlemedlemskaber.
Fremtidsplaner:
Standerhejsning, lørdag den 29. april 2017 kl. 10 med morgenmad
Arrangement den torsdag den 29. juni og torsdag den 28. juli 2017, BT kommer tilbage
om denne turnering. Nærmere informationer kommer.
Faste træningstider:
Mandage fra kl. 10-12
En aften om ugen fra kl. 19-20. Georg vender tilbage herom, da han ønsker tilmelding
til træningen.
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Grillhus:
Tennisklubben foreslår idèen til Bytinget og Multibanegruppen.
Grillhytten koster kr. 26.000. Erling vil prøve at skaffe midler fra puljer og fonde.
Grillhytten skal være tilgængelig for hele byen.
Vi er medlem af DGI, der tilbyder mange arrangementer. Bl.a. tennistræning i udlandet, ? - hvor man kører selv derned. Hvis interesse kan man henvende sig til DGI.
Henvendelse fra Bytinget om Byfesten i august om deltagelse med f.eks. turnering el.
opvisning? Det skal være god og sjov underholdning.
Frank Guldagger spurgte om der var overvejet en slagmur og boldmaskine.
Georg går ind for en slagmur, men ikke boldmaskine, der aldrig bliver brugt. Georg vil
hjælpe til med at få sådan en lavet.
Steen Nielsen forslog en turnering henover sommeren. Initiativtager?
Til fællestræning foreslår Georg at BT køber nogle ketchere til begyndere, der aldrig har
spillet før. Bestyrelsen drøfter det nærmere. Lette ketchere.
Vivi foreslog børnetennis – Vivi undersøger ”markedet” for interesse.
3. Kasserer Freddy Thomasen
Gennemgik Årsregnskab som blev godkendt.
Regnskab udleveret til fremmødte.
4. Budget 2017
Blev Vedtaget
5. Indkomne forslag:

Forslag til ændring af vedtægter:
§4: Kontingentet betales efter opkrævning helårligt for perioden 1. maj - 30. april.
Godkendt.
§8: 3. afsnit ændres til: Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Godkendt
§9: Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. De 5 bestyrelsesmedlemmer
og revisor vælges for en 2-årig periode. Suppleant vælges for 1 år ad gangen.
På lige årstal vælges næstformand og kasserer.
På ulige årstal vælges formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og revisor (resten af §9 er
uændret).
6. Ændres ikke
7. Nuværende Bestyrelse:
*Formand Erling Andersen
*Kurt Heilesen
*Sekretær Bente Siger Holmgren
*På valg i 2019
**Næstformand Per Nielsson
**Kasserer Freddy Thomasen
** På valg i 2018
8. Jacob Borello modtog valget.
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9. Lykke Jensen modtog valget
10. Poul Erik Bech modtog valget
11. Nøglepassere:
På mødet meldte Frank Guldagger, Jytte Bach, Kirsten Lichtenberg, Kirsten Møldrup sig
som nøglepassere. Tak for det.
Bestyrelsen tager dette op ved næste møde, der skal være flere på holdet.
Lykke ville lave en ”vagt”liste til nøglepasserne. Emnet tages op ved næste bestyrelsesmøde. Der blev foreslået forskellige turneringer, men her skal vi have etableret
nogle tovholdere og idèmagere. Steen Nielsen meldte sig som idèmager, da han har
erfaring med tennisturneringer. Ville ikke være tovholder, da han ikke bor i byen.
Der blev forespurgt om indkøb af lette ketchere til benyttelse for nybegyndere og
evt. børn. Det er der afsat penge til i budgettet. Der blev foreslået brændemærkning
i disse ketchere, da dem som Georg havde skaffet svandt ind i løbet af sæsonen.
Alice: Info om Byfesten den 12. august 2017, der i år afholdes på Multibanen. Alice Jelen
opfordrede BT og andre foreninger til sjov og leg til denne dag.

Referent
Bente Siger Holmgren

Dirigent
Jacob Borello
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