Generalforsamling 3. december 2018 for
EIF-Tennis afholdt på Espergærde Bibliotek

1. Valg af dirigent og referent
Ruben påtog sig dette og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
2. Formandens beretning
Christoffer aflagde beretning
Ud over at vi kan glæde os over det gode resultat, er her i referatet medtaget kort 3 fokuspunkter
for bestyrelsen og klubben i 18/9
A. Fortsat fokus på økonomi
B. Øget indsats for at bedre grusbanerne
C. Øget indsat for at finde flere frivillige
Beretningen i sin helhed er vedlagt dette referat som bilag.
3. Regnskabet for 2017/18 og budget for 2018/19
Lene fremlagde regnskabet for klubben, som også har været fremsendt til klubbens medlemmer.
Bestyrelsens dialog med kommunen har medført at klubben er blevet krediteret en del af hallejen
fra forrige regnskabsår, og det bidrager positivt til årets resultat. Ud over dette har klubben på
driften i regnskabsåret opnået i overskud på 93.000 kroner.
Klubben har pt 320 medlemmer hvoraf godt 1/3 er juniorer.
Samlet har klubben bevæget sig fra en negativ egenkapital på næsten 400.000 til omkring nul
kroner, hvilket er en stor forbedring.
Det kan af regnskabet i forhold til tidligere år se ud som om juniorafdelingen bidrager med et stort
underskud, men det er fordi der tidligere blev tilskrevet et stort tilskud i forbindelse med den gamle
halleje. Nu da klubben har fået en halleje på det halve, er tilskuddet bortfaldet – set i det lys er
underskuddet på juniorafdelingen beskedent.
Salen roste bestyrelsen for den store arbejdsindsats, og roste de der har hjulpet til selvom de ikke
var medlemmer af bestyrelsen. Formanden istemte med ros på de enkelte indsatsområder.
I forhold til budgettet for næste år blev følgende bragt op af salen.
Der blev spurgt om, hvorfor man havde valgt at gøre motionisttræning og banetimer billigere frem
for fx at sætte træning for juniorer ned og hæve trænerens løn.
Dertil svarede bestyrelsen, at det de sidste 7 år navnlig havde været motionisterne, der havde holdt
for og betalt det meste af de store omkostninger der var forbundet med den gamle halleje. Og at
juniorerne stadig har den billigste træning. Endvidere oplyste bestyrelsen, at cheftræneren ganske
rigtig var gået ned i løn, men også i timer, og at han således havde uændret timeløn, og at han
endvidere var midt i et kontrakt forløb, så det var ikke tidspunktet at ændre på hans løn.
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Der blev spurgt til, hvor længe klubben troede det var muligt at kassereren ville arbejde frivilligt –
hertil svarede kassereren, at det ville hun indtil videre gerne.
Bestyrelsen efterlyser fortsat medlemmer, der vil lægge en frivillig indsats i klubben - som også
nævnt i formandens beretning.
Bestyrelsen spurgte salen om de havde gode forslag til, hvordan man skaffer flere frivillige.
Salen foreslog at flere sociale arrangementer på tværs af aldersgrupper kunne være en løftestang til
at flere meldte sig til frivilligt arbejde.
Der blev spurgt til, hvor mange junior-turneringer der var planlagt i 2018/19, og hvad de gav af
indtægter – Formanden svarede 2-4 turneringer – og at de giver ca. 15.000 kr. i indtægt pr. stk., men
at de også kræver meget arbejde.
Der blev foreslået flere arrangementer med spisning, og der blev foreslået at man bad de 40 der var
med til klubfesten om ikke de kunne involvere sig i klubbens frivillige arbejde – og om ikke andet om de ikke kunne få andre de kendte til at stille op.
Herefter blev budgettet for 2018/19 godkendt.

4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen

5. Valg af formand, bestyrelse, revisor og suppleanter
Formanden blev genvalgt og det blev bestyrelsen og suppleanten også.
Lene Grønning, som har fungeret som klubbens kasserer, og som har deltaget i alle
bestyrelsesmøder det sidste års tid, blev indvalgt som medlem af bestyrelsen.
To nye medlemmer blev valgt ind i bestyrelsen
Maria Abraham – som er mor til Rasmus. Marie vil gerne arbejde for juniorafdelingen og for at det
sociale arbejde i klubben styrkes – også sociale arrangementer der ryster motionister og juniorer
sammen m.m.
Klaus Gøtzsche Frederiksen – som har spillet i klubben i rigtig mange år – har fået bedre tid nu og vil
gerne arbejde for klubben, hvor det er brug for det.
Bestyrelsen består herefter af Christoffer Sodemann (formand) Svend Kindt Larsen (næstformand)
Lene Grønning (kasserer) Christian Sodemann (seniorer) Ruben Blædel (motionister) Maria
Abrahamsen (juniorer) Klaus Gøtzsche Frederiksen (motionister mm) og Nis Hartvith (suppleant og
IT-ansvarlig)
6. Evt.
Der fremkom ikke indlæg under evt.

Dirigenten takkede for god ro og orden
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