Referat: Generalforsamling Espergærde Tennisklub 2013
Dato/tid: 27.11.2013 kl. 19.30
Sted: Espergærde Hallen, Idrætsvej, Espergærde
Bestyrelsen rep. ved: Lars Kastberg (næstformand) LK, Niels Christian Teglgaard Jørgensen
NCT, Christian Sodemann CS, Birgitte Haugård BH, Birgitte Gullacksen BG,

•

Keld Fritzbøger KL vælges til dirigent. Generalforsamlingen erklæres for lovlig.

•

Formands beretning ved LK: Klubben har haft en tilgang i medlemstal på trods af den
modsatte tendens på landsplan. Klubben deltog i det årlige tennisseminar, hvor
klubbens kasserer holdt foredrag. Klubbens økonomiske målsætning om en økonomi
i balance (intet overskud/underskud) er indfriet. Klubben er præget af et højt aktivitets
niveau: Banerne er booket til bristepunktet, og vi har mange turneringshold i alle
aldersgrupper. Klubben har i år sagt farvel til træner Nikolaj Adamsen og i stedet ansat
Claus Jensen. Administrativt er klubben overgået til klubmodul, hvilket har været en
økonomisk og administrativ udfordring. Tak til klubbens sponsor SparNord for deres
bidrag, og tak for det gode samarbejde til Snekkersten Tennisklub.

•

Regnskabet ved NCT: Regnskabet gennemgås, der redegøres for de lidt større og
mindre afvigelser. Klubben har en egenkapital på 287.743 kr. Regnskabet samt det nye
budget godkendes.

•

Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.

•

Valg af formand: Siddende formand Henrik Andersen HA genopstiller ikke. BG vælges.

•

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Morten Holm MH, CS og BG er på valg, MH og BG
genopstiller ikke. Cristoffer Sodemann udtræder. CS genvælges, endvidere vælges
Lars Madsen og Anders Højer. Lars Busk vælges for 1 år.

•

Valg af suppleanter: Helle Klein genopstiller ikke. Bent Jensen og Lilian Busk vælges.

•

Uddeling af årets pokaler: HA får årets klubpokal for sit arbejde for klubben. Motionist
hold 4 med holdleder Ulla Mikkelsen, der i år blev Sjællandsmestre får ligeledes årets
klubpokal.

•

Eventuelt: Indendørs banekapacitet efterspørges, boblehal/tilbygning på nuværende
hal diskuteres. Referater fra bestyrelsesmøder på hjemmesiden efterlyses.
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