Tåsinge Tennis Klub
Generalforsamling
Referat af ordinær generalforsamling
Tid:
Sted:
Deltagere:

Onsdag den 15. april 2015 kl. 19.00
Tåsingehallen
9 medlemmer

1. Valg af dirigent
Henrik Nielsen blev valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet (ved e-mail 28. marts) og
generalforsamlingen beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formand Steen Rasmussen fremlagde bestyrelsens beretning. Anne Tornbjerg forespurgte til
klubbens relation til det igangværende ”Smart City Sundhøj”-projekt. Thyge Christensen redegjorde
for, at klubbens planer om etablering af et system til recirkulering af drænvand til banevanding og
anvendelse af solenergi til drift, sker i samarbejde med GO2Green og i naturlig forlængelse af
projekterne i de kommunale institutioner, men i øvrigt er uafhængigt heraf. Inger Kaufmann spurgte
til anlægssummen, hvis størrelse afhænger af en række valg, men Thyge anslog den til at være 150200.000 kr., som forventes tilvejebragt ved fondsmidler mv. Henrik Nielsen bemærkede, at såvel
GO2Green som Svendborg Kommune ser meget velvilligt på vores tiltag. Beretningen blev herefter
godkendt som forelagt. Beretningen er vedhæftet som bilag.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Kasserer Mette Nielsen fremlage regnskabet, og dirigenten konstaterede, at regnskabet var
underskrevet af bestyrelsen og revisoren uden bemærkninger. Regnskabet blev godkendt uden
bemærkninger. Regnskabet er vedhæftet som bilag.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
Kasserer Mette Nielsen gennemgik det foreliggende budgetforslag. Budgettet udviser et større
resultat i 2015 end 2014, hvilket især bygger på et højere aktivitetsniveau på arrangementsiden, med
afholdelse af DM i padeltennis, deltagelse i beachtennistour, og afholdelse af 5-kamp (en særlig
Tåsingevariant af racketlon), samt en udvidelse af betalende gæstespillere fra efterskoler, hoteller
og campingpladser i forlængelse af vores etablering af on-line booking.
Jette la Cour bad om forklaring på reduktion af posten halleje, hvilket Mette begrundede i faldende
træningsaktivitet i juniorgruppen og dermed behov for færre timer.
Forslaget blev taget til efterretning som forelagt.
5. Fastsættelse af kontingent
I henhold til budget foreslog bestyrelsen kontingent og træningsbetaling fastsat således:
Kontingentsatser for perioden 1. maj 2015 – 30. april 2016:
Juniorer (under 18 år):
300 kr.
Seniorer (over 18 år):
500 kr.
Familie:
900 kr.
Dagskort:
100 kr.
Gæstespil:
50 kr.
Træning ude sommer 2014:
Juniorer (under 18 år):
200 kr.
Seniorer (over 18 år):
500 kr.
1

Træning inde vinter 2015-2016:
Juniorer (under 18 år) Tåsingehallen:
Juniorer (under 18 år) Svendborghallen:
Seniorer (over 18 år) Svendborghallen:
60+ Tåsingehallen u/træner:

600 kr.
600 kr.
900 kr.
400 kr.

Forslaget blev godkendt. Bestyrelsen bemærkede, at kun kontingentsatserne besluttes af
generalforsamlingen, medens træningsafgifterne som budgettet er orienterende.
6. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling.
7. Valg
a. Mette Nielsen og Michael Rask var ikke på valg
b. Steen Rasmussen, Søren Rasmussen og Thyge Christensen blev valgt.
c. Poul Ladekjær blev valgt som suppleant
d. Jan Madsen blev valgt som revisor
e. Per Valentin blev valgt som revisorsuppleant
8. Eventuelt
Anne Tornbjerg opfordrede bestyrelsen at inddrage flere af medlemmerne i parkens løbende
vedligehold, så standarden forsat kan være høj uden opslidning af bestyrelsen.
Jette la Cour foreslog en henvendelse til nedbryder Tonni Madsen vedr. det fæste, som klubben
mangler for at kunne rejse flagstangen. Jette retter henvendelse.
Dirigenten konstaterede herefter generalforsamlingen for afsluttet.

Referent Thyge Christensen
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