Referat af Ekstraordinær Generalforsamling i Espergærde Tennisklub
Torsdag den 31. august 2017 kl. 19.30 Espergærdehallens Cafeteria, Idrætsvej, Espergærde
Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men blot en ekstrakt, der
gengiver de væsentlige synspunkter og beslutninger.
Dagsorden
Valg af dirigent:
Morten Hansen-Nord (MHN), Drachmann Advokater Helsingør, blev valgt uden modkandidat og
konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet iht. foreningens
vedtægter. MHN gik derefter over til den udsendte dagsorden.
Formandens beretning:
Den afgående formand, Birgitte Gullacksen (BG), aflagde beretning med hovedvægt på de
kritikpunkter, som var blevet rejst på den ekstraordinære generalforsamling, der blev afholdt den
15. august 2017, og hvor bestyrelsen valgte at trække sig. Beretningen findes som separat bilag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
MHN gennemgik reglerne for valg af nye medlemmer til bestyrelsen og bad medlemmer, som
ønskede at bestride formandsposten om at melde sig. Christopher Sodemann (CS) meldte sig og
gav en kort præsentation af sig selv. Ingen modkandidater meldte sig, hvilket betød at CS blev
valgt som ny bestyrelsesformand for Espergærde Tennisklub.
Herefter præsenterede de øvrige bestyrelseskandidater sig:
•
•
•
•
•

Lone Dahl
Svend Kindt-Larsen
Andreas Ilsøe Mikkelsen
Christian Sodemann
Ruben Blædel

Ingen andre medlemmer i salen meldte sig til bestyrelsen, hvorefter ovenstående kandidater blev
valgt. Den nye bestyrelse vil i første omgang bestride posten frem til næste ordinære
generalforsamling, som finder sted inden årets udgang. I forbindelse med indkaldelsen til den
kommende generalforsamling vil bestyrelsesmedlemmerne tilkendegive om de vil fortsætte
bestyrelsesarbejdet og om de er på valg i henholdsvis 1 eller 2 år.
Eventuelt
Et medlem af tennisklubben, Nis Hartvith, stillede spørgsmål om suppleanter til den nye
bestyrelse, og MNH informerede om, at det var fint, hvis nogle ønskede at stille op som suppleant,
men at han ikke anså det som et bydende krav grundet den korte periode frem til
generalforsamlingen ultimo 2017. Nis Hartvith tilkendegav at han var interesseret i at forsætte
arbejdet som webmaster, som han havde gjort under den tidligere bestyrelse. Nis blev derefter
valgt som suppleant.
Finn Suenson roste den afgående formand for hendes indsats i klubben.

Peter Brask, formand for EIF Hovedforeingen, sagde tak til den afgående bestyrelse og ønskede
den nye bestyrelse held og lykke.
MNH rundede aftenen af og takkede for god ro og orden.
Referent: Karin Lykkegaard Hjorth, EIF Tennis

