Referat af

Generalforsamling i EIF Tennis - Torsdag d. 10. december 2015, kl. 19.30
Til stede var 19 medlemmer, hvoraf 8 var fra bestyrelsen

Birgitte Gullacksen (BG) bød velkommen og gik straks til
Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Keld Fritzbøger (KF) der valgtes med akklamation
KF konstaterede at GF var lovlig varslet og gik til dagsordenens næste punkt.
Formandens beretning
Se vedhæftede
Under beretningen uddeltes vore 2 pokaler.
Pokalen for årets største sportslige præstation gik til Nikoline Gullacksen for sejren i Grand Prix turneringen.
Pokalen for en stor indsats for klubben gik til KF, der samtidig udnævntes til æresmedlem af klubben.
KF spurgte om der var bemærkninger til beretningen. Da det ikke var tilfældet godkendtes beretningen.

Kassererens beretning v/ Niels Chr. Teglgaard (NCT)
NCT gennemgik regnskabet, der desværre udviste et underskud på ca. 30tkr.
Underskuddet kunne henføres til manglende indtægt fra udlejning af hallen – begge baner i hele
indesæsonen fra kl. 14-15. Den manglende udlejning skyldes skolereformen.
Dertil forringet kommunal refusion af udgifter til Handymand samt en udgift til istandsætning af de grønne
baner.
NCT påpegede, at regnskabet er gennemgået og godkendt af statsaut. Revisor Aaen & Co.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
NCT gennemgik også Budget for 2016, der viser et mindre overskud.
Det er væsentligt at påpege, at budgettet er udarbejdet med følgende nøgleområder:
•
•
•

Kontingentforhøjelse
Vores sportschef Joachim Föller får mindst lige så mange camp deltagere nu, hvor JF er kommet på
fast månedsløn, som han havde, da han selv arrangerede camps.
Fortsat stram omkostningsstyring

Der var ikke spørgsmål til budgettet.

Indkomne forslag.
Bestyrelsen havde forelagt 2 muligheder for kontingentforhøjelse. Forslagene var beskrevet i seneste
Nyhedsbrev.
Forslag 1, der indebar en beskeden stigning og som var nødvendig for at undgå fremtidige underskud.
Forslag 2, der indebar en noget højere stigning, der skulle bruges til at finansiere en yderligere rød-grus
bane.
Bestyrelsen anbefalede forslag 1, men i lyset af at nogle medlemmer følte at det kunne være svært at
reservere en banetid, var dette en mulighed for at få endnu en bane.
Efter en kort debat blev forslag 1 vedtaget.
Forslag 2 blev ikke vedtaget. 2 for 17 imod.

Under debatten påpegedes det fra bestyrelsens side at klubben i år havde været ekstraordinært hårdt ramt
af regn på både lørdage og søndage med holdkampe. Da holdkampe SKAL afvikles, havde det været
nødvendigt BÅDE at inddrage baner fra planlagt træning OG fra medlemmers reservationer. Det er
bestyrelsen naturligvis ked af at være tvunget til, men det er et af vilkårene for vor sport og for at deltage i
holdturnering.
I den sammenhæng lovede KF på vegne af Halfonden at vurdere mulighederne for at benytte hallen til
afvikling af holdkampe i tilfælde af regn.
Valg af formand
BG blev genvalgt
Valg til bestyrelsen
Christian Sodemann og Anders Højer blev begge genvalgt.
NCT stopper som kasserer i ”utide” og udtræder af bestyrelsen.
Som ny kasserer og nyt medlem af bestyrelsen valgtes Lars Våben for èt år.
Lars Madsen ønskede ikke genvalg.
Som nyt medlem af bestyrelsen valgtes Stig Lund, der hidtil har været suppleant.
Valg af suppleanter
Lilian Busk genvalgtes som suppleant.
Som ny suppleant isf. Stig Lund valgtes Poul Bisgaard Hjorth.
Alle valgtes med akklamation.

Eventuelt
BG takkede de afgåede bestyrelsesmedlemmer for en stor og engageret indsats.
Nis Hartvith foreslog at placeringen af varmepanelerne i SN hallen ændres, så de ikke ”æder” vore bolde.

KF bad om tilladelse til at ”hoppe ud af dirigentrollen” og i stedet være kasserer for Halfonden og i den
egenskab redegøre for Halfondens planer m.h.t. Hallen, hvilket GF accepterede.
Halfonden har installeret brusefaciliteter i Hallen og gennemfører nu følgende ændringer i Hallen:
•
•
•
•

Placering af varmepanelerne ændres, så de ligger parallelt med taget
Isoleringen med glasuld fjernes
”nettene” – der skal forhindre at boldene lægger sig på panelerne - fjernes
2 af varmepanelerne fjernes helt, da Hallen er rigelig varm at spille i – selv på vinterdage med frost.

Ændringen sker i sommerferien.
Derudover bruger Tennisafdelingen klubhuset så meget om vinteren, f.eks. til fysisk træning af juniorerne,
at Halfonden snarest sørger for bedre isolering, så varmetabet reduceres.
Og så orienterede KF om den kommende ”Idrætsby” ved Gymnasiet.
Da der ikke var yderligere kommentarer erklærede KF GF som afsluttet.

