Generalforsamling
Torsdag d.21/3-2019 kl. 19,00 i Klubhuset
Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1/Valg af dirigent.
2/Bestyrelsens beretning.
3/Fremlæggelse af regnskab.
4/Præsentation af budget og kontingent for 2019.
5/Behandling af indkomne forslag.
6/Valg til bestyrelsen. Her er HC og Jesper T. på valg.
7/Valg af suppleanter til bestyrelsen. Her er Henrik og Viggo på valg.
8/Valg af revisor og revisorsuppleant.
9/Evt.
Ad 1)
Bestyrelsen foreslog Ove der blev valgt.
Han konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Ad 2)
Jesper fremlagde beretning* der blev godkendt
*
Sæsonen 2018 var en fantastisk tennissæson med rekordmange solskinsdage, og deraf rig
mulighed for at dyrke vores skønne sport.I optakten til sæsonen havde vi fået fremstillet
flyers med en kort beskrivelse og budskab om vores tennisklub, i forventning om at tiltrække
nye medlemmer. Disse flyers blev delt ud af villige i udvalgte dele af Slangerup. Vi havde
desuden haft en konsulent fra DGI på besøgtil et bestyrelsesmøde, for at give os gode råd
omkring synliggørelse af klubben. Vi afholdt et par telefornmøder med nogle omkringliggende tennisklubber,for at høre hvordan de gjorde sig synlige.Som traditionen byder
startede sæsonnen med gratis spil for alle i april, og som et ekstra krydderi var der tilbud til
nye medlemmer om at får gratis træning hver tirsdag og torsdag i april, hvor vi fra klubben
skiftevis kom og instruerede. Disse tiltag bidrog med 7 nye medlemmer i 2018, og det
betragter vi som en pæn fremgang.Klubben havde i 2018 tilmeldt 2 turneringshold. Jacob
Michaelsens hold blev placeret i 4. div, og havde en flot sæson med sejre i 5 af 6
kampe.Viggo s hold havde en sæson på det jævne, dog med momentvis godt spil, og alitd
hyggeligt samvær.Viggo har til den nye sæson 2019 valgt at lade nye kræfter komme til som
holdkaptajn, og vi vil fra bestyrelsen gerne takke Viggo for mange årsflot og tro tjeneste på
denne post.Ny mand i spidsen for holdet bliver Jesper Nielausen.Ove og hans trofaste
tropper spillede vanen tro gennem hele sæsonnen , mandag og torsdag, og har tillige spillet
indendørs skumtennis, trods udfordringer vedr. banebooking.Her fortjener Ove osse en stor
ros for den dedikerede indsats han lægger for dagen.Sæsonnen blev rundet af med en
klassisk klubmesterskabsturnering, krydret med en social turnering. Dette blev afviklet i sensommeren i flot solskin, med en pæn deltagelse.Vi har et håb i bestyrelsen at osse kunne
tiltrække nogle af de nye medlemmer til klubmesterskabsturneringen i den nye sæson.

Ad 3)
Claus fremlagde regnskab der blev godkendt.
Ad 4)
Claus fremlagde budget der blev godkendt.
Ad 5)
Ingen indkomne forslag
Ad 6)
HC og Jesper genopstiller og blev genvalgt.
Ad 7)
Henrik og Viggo genopstiller og blev valgt.
Ad 8)
Jesper genopstiller som revisor og blev valgt. Vibeke genopstiller som revisorsuppleant og
blev valgt.
Ad 9)
Svend gav en update på arbejdet med lys på banerne. Det er forvetningen at et
beslutningsgrundlag er klar inden sommerferien.

