Referat af Generalforsamling i EIF Tennis

Onsdag d. 30. november 2017, kl. 19.30 i Fodboldafdelingens lokaler.

Tilstede:
Bestyrelsen samt yderligere 13 fremmødte.

Valg af dirigent:
Keld Fritzbøger blev valgt med akklamation og konstaterede, at GF var lovligt indvarslet.

Formanden (Birgitte Gullacksen, BG) aflagde beretning
(se vedhæftede)
I forbindelse med beretningen spurgte Erik Boye Rasmussen(EBR) hvordan vi kan sikrer at banerne alene
anvendes af medlemmer ? – og foreslog selv et mærke/lille kort som medlemmer ALTID skulle have når de
spillede.
Bestyrelsen ser på mulighederne.
Herefter godkendtes beretningen.

Kassereren (Lars Vaaben , LV) aflagde regnskab:
(Se vedhæftede)
LV gennemgik regnskabet og forklarede om baggrunden for det store underskud.
LV nævnte også at bestyrelsen først meget sent var blevet klar over underskuddet. Bestyrelsen havde
derfor valgt IKKE at udarbejde budget, da nyt budget skal overvejes meget nøje.
Herefter var der mulighed for at stille spørgsmål.
EBR spurgte til den høje baneplejeomkostning. Preben Theilgaard svarede at en del er omkostning til fast
banemand (ca. 44 tkr.) og en anden stor post er udskiftning af defekt pumpe (20tkr.)
Lillian Busk(LB) spurgte til periodisering.
LV forklarede, at der har været tale om aktivering af udgifter, f.eks. til vinterplanlægning. Men udgifterne
har jo desværre ingen værdi når vintersæsonen er overstået. Derudover bør periodiseringen tilbageføres
når aktivet ikke længere har værdi – og det er de desværre ikke blevet.
LB spurgte til revisors rolle og bestyrelsen forklarede, at det er EIF’s hovedbestyrelse, der har en aftale med
revisor og at Tennisbestyrelsen er i dialog med Hovedforeningen vedr. revisionens rolle.

Preben Sørensen (PS) spurgte om det er korrekt, at underskuddet ”kun” ville være på 56tkr. såfremt der
ikke var foretaget periodiseringer og LV bekræftede dette.
Mette Kastberg(MK) spurgte til medlemstal og LV svarede herpå.
MK spurgte også til alle de bolde, som var fundet i depotrummet ved vinterklargøringen.
BG bekræftede at dette desværre var korrekt og at de bolde naturligvis skulle være brugt til træning.
Herefter godkendtes regnskabet.

Indkomne forslag
Ingen

Valg af formand
BG var på valg og genvalgtes
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Lars Kastberg
Preben Theilgaard
Lars Våben og
Ruben Blædel genvalgtes alle
Valg af suppleanter:
Lillian Busk og Poul Bisgaard genvalgtes

Eventuelt:
BG takkede Birgitte Haugaard(BH) for hendes mangeårige store indsats for Tennisafdelingen og tildelte
hende pokalen, der gives et medlem, der har ydet en stor indsats for Tennisafdelingen. BG henviste bl.a til
det store arbejde BH har haft med motionistafdelingen hvor der er 4 hold, Torsdags Open, Nordturneringen
osv.

BH takkede mange gange for pokal – og tilhørende champagne – og fortalte kort om baggrunden for at hun
stopper i bestyrelsen, men at hun er glad for at nye friske kræfter (Preben Sørensen og Ruben Blædel)
overtager hendes arbejdsopgaver.

GF afsluttedes kl. 20.30

