Holte 1 marts 2018

Referat fra Holte Tennisklubs ordinære generalforsamling
Torsdag den 28. februar 2019 Kl. 19:30
Sted: Klubhuset på Carlsmindevej 26
Fremmødte i alt 23: 16 seniormedlemmer og fra bestyrelsen og klubben: Klaus Arfeldt, Gitte Lotz, Robert Dogonowski, Rene Anneberg, Thomas
Karlsen
Lucas Hjorth og Julia Rasmussen.
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent & referent
Formandens beretning
Nye regulativer?
Årsregnskab
Budget og kontingentregulativ
Ændring af vedtægterne?
Forslag fra medlemmer?
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg revisor

10. Eventuelt
1. Valg af dirigent & referent

Henning Eriksen blev valgt til dirigent og Thomas Karlsen som referent.
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var varslet iht vedtægterne. Dirigenten kunne derfor konstatere, at
generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.
Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen for forsamlingen.

2. Formandens beretning

Udfordrende overdragelse til det nye trænerteam Lucas og Julia i starten af året.
Vandalisme på trekanten
Ny træningsstruktur på tværs af juniorafdelingen
Flere tilbud for alle medlemmer
Professionalisering af driften med Julia som klubchef
Bedste juniorresultat siden 1983
Solid økonomi
Nyt mødelokale
Voksende medlemstal
Konklusion: Vi står bedre nu end på samme tid sidste år.
Gennemgang af balanced score card
Ideer for 2019
- Minitennisbaner
- Styrkelse af social dimension – mere fællesskab
- Samarbejde med Vedbæk
- Lys på baner
Formandens beretning blev godkendt.
3. Nye regulativer

Der var ingen nye regulativer.

4. Årsregnskab
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Forelæggelse af det reviderede årsregnskab.
Årsresultat for 2018 minus 50 K

Regnskabet blev godkendt
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5. Forelæggelse af budget og kontingent regulativ.

Bestyrelsen indstiller et budget med en balance + dkr 1 t dvs at indtægter afspejler udgifter for budgetåret 2019

Kontingentet fortsætter uændret
6. Ændring af vedtægterne

Der var ingen nye forslag.
7. Forslag fra medlemmerne

Der var ingen nye forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Gitte Wittenburg Lotz har ønsket at udtræde af bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen.
På valg (alle genopstiller):
-

Henrik Sparholt
Robert Dogonowski
Rene Anneberg
Klaus Arfelt

Jette Smith og Claus Felding stiller op til Bestyrelsen.
Suppleant: Camilla Smith. Ikke på valg: Thomas Karlsen.
Alle de opstillede valgtes uden modkandidater.
10. Valg af revisor.
Samme revisor, Christensen Kjærulf, som de foregående år blev foreslået og vedkommende er villig til at fortsætte. Dette blev vedtaget.
10. Eventuelt.
Der kom spørgsmål og forslag til hvilke udvalg der er, og om hvordan man kan styrke klubengagementet og involvering af medlemmer.
Forslag om højere madbudget til holdkampene: Lucas oplyste om en ny struktur, hvor der fremadrettet ikke er krav om mad. I klubben har vi
budgetteret med samme madbudget til holdkampene i 2019, og det står fast.

Referatet er udarbejdet af bestyrelsesmedlem Thomas Karlsen.
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