Slangerup Tennisklub generalforsamling torsdag den 17. marts 2015
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Præsentation af budget og næste års kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen. Her er Johannes, Jette og Claus på valg.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Her er Viggo og Henrik på valg.
8. Valg af revisorsuppleant. ( Grundet Finn Mahlers bortgang)
9. Eventuelt.

Ad 1)
Ove blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
Ad 2)
Inden vi begynder beretningen vil vi gerne takke Henrik for mange års tjeneste på posten som
formand i vores klub. Jeg har netop afsluttet mit første år som formand og her er lidt af de
anskuelser jeg har gjort i det forgangne år.
2015 blev i stil med 2014 et år med svag tilbagegang i medlemstallet.
Her er den primære tilbagegang på juniorsiden. Bestyrelsen besluttede fra sæsonstart at, se hvor
stor tilslutning der var på juniorside, inden vi skaffede en træner hertil. Det var dog en meget ringe
tilslutning og der blev ikke ansat en træner. Det faktum at der ikke forelå et konkret tilbud om
træning, har sikkert fået nogen til at søge andre græsgange.
I den nye sæson er der heller ikke konkrete planer om en juniortræner, men skulle behovet opstå,
vil bestyrelsen se på dette.
Oves pensionsisthold træner flittigt både mandag og torsdag med fin opbakning, og under Oves
kyndige ledelse. Fra bestyrelsen skal der lyde stor respekt for Oves ukuelige engagement og vilje.
Mange tak.
Vi afholdte tennissportens dag i maj måned. Og på trods af et fint set-up fra Alex, var tilslutningen
beskeden. Derfor afholder vi ikke arrangementet i 2016.
Vi havde 2 hold i turneringsspillet i 2015:
Viggos hold kæmpede sig flot gennem sæsonen og endte på en hæderlig 7. plads
Jacobs hold endte på en fin 3. plads i serie 2 og var kun 5 vundne sæt fra en oprykning. Med lidt
mere træning i år er det måske muligt.
Som tidligere nævnt var der ikke stor tilslutning af juniorer, på nær Mads som jeg selv havde
fornøjelsen af at træne med i juni måned hver mandag.Vi havde nogle hyggelige timer, med fint
engagement og indsats.
Alex havde også sidste år fat i skolerne på flere fronter. Vi har i bestyrelsen svært ved at
gennemskue omfanget af dette, men kan blot konstatere at Alex yder en kæmpe indsats og det
takker vi for.
Alex har ligeledes haft indendørsarrangementer i hallen med tennis og bordtennis. Også i den
sammenhæng vil jeg udtrykke stor respekt for Alex's indsats.
Vi afholdte igen i 2015 det årlige klubmesterskab, delt i en seriøs afdeling, og et socialt spil. Alle
kampe blev afviklet med stor indsats og engagement, ei et dejligt vejr, som gav en perfekt ramme

til en hyggelig dag.
Vores klubhus blev igen i år heller ikke vedligeholdt fra SIK's side, men vi forestod selv en gang
maling af trappen og terrassen.
Vedr. vores baner og den stand de efterhånden er i, så har vi i 2016 søgt om en omlægning af
banerne hos kommunen, og afventer svar på det.
Og så til 2016:
Der vil være gratis spil i april måned. Fra 1. maj ændres kode, som vanligt, og det vil herefter kun
være betalende medlemmer, der kan spille iført vores skomærke.
Opsætning af net og vindnet foregår lørdag den 02.04 kl. 10. Om søndagen starter vi sæsonen
med den officielle standerhejsning med morgenbord og spil fra kl. 10.
Vi glæder os til at ser jer alle på banerne.

Beretningen blev godkendt.
Ad 3)
Regnskabet blev godkendt
Ad 4)
Med udgangspunkt i uændrede kontingent-satser blev budgettet godkendt.
Ad 5)
Ingen indkomne forslag.
Ad 6)
Svend, Johannes og Claus er genvalgt.
Ad 7)
Viggo og Henrik er valgt som suppleant.
Ad 8)
Vibeke blev valgt.
Ad 9)
På foranledning af Ove forespørger Jesper Frederikssund idrætsanlæg om en start-fejning af
banerne inden der påføres nyt grus.
Referent, Claus Mahler

