Referat af Ekstraordinær Generalforsamling i Espergærde Tennis
Tirsdag d. 15. august 2017, kl. 19.30 i Fodboldafdelingens lokaler.
Dagsorden
Valg af dirigent:
Morten Hansen-Nord (MHN) blev valgt uden modkandidat og konstaterede, at den
ekstraordinære GF var lovligt indvarslet i.h.t. foreningens vedtægter og gik derefter over til den
udsendte dagsorden
EIF tennisklubs medlemmer ønsker følgende behandlet på en ekstraordinær generalforsamling:
1. Klubbens økonomi
2. Trænersituation
Ad.: 1 Klubbens økonomi
Revisor Søren Appelrod (SA) fra Statsaut. rev. Aaen & Co gennemgik indvirkning af praksis omkring
periodisering af trænings planlægning, m.v. på driftsresultatet i.f.m. regnskaberne fra 2012/13,
2013/14, 2014/15 samt indvirkningen af den ændrede praksis hvor periodisering af
træningsplanlægning m.v. ikke benyttes på resultatet for 2015/16.
SA konstaterede at begge anvendte principper kan forsvares, men at det er væsentligt at være
opmærksom på forudsætninger for anvendelse af de forskellige principper og at dette kunne have
været tydeliggjort i noter til revisors påtegning af regnskab.
Der var herefter mulighed for at stille spørgsmål
Næstformand Lars Kastberg (LK) gennemgik herefter budget og estimeret resultat for perioden
01/10-2016 til 30/09-2017. Heraf fremgå at klubben har betydeligt økonomisk udfordringer, se
vedlagt bilag #1. Der forventes et underskud på ca. kr. 143.000,00
I gennemgangen blev der fokuseret på :
•
•
•
•

Faldende indtægter fra kontingent
Klubbens betaling af halleje, samt relateret tilskuds %, der er afhængig af andel af junior
i.f.t. senior medlemmer i klubben
Omkostninger til trænerlønninger
Indtægter fra turneringer og Camps

I.f.m. Camps blev der stillet spørgsmål ved det realiserede beløb og LK lovede at komme tilbage
med en afklaring.
I tillæg gennemgik LK en opgørelse af økonomi i.f.m. gennemførelse af træning, hvoraf det
fremgår at vi p.t. taber penge på træning fordi:
•
•
•

Lønomkostning er for høj
Brugerbetaling er for lav
For få deltager i træning

Se vedlagt bilag #1
Der var herefter mulighed for at stille spørgsmål og der var debat om redegørelsen.
Der var flere der tilkendegav, at de ikke fandt, at bestyrelsen havde taget sig tilstrækkeligt af den
dårlige økonomiske situation.

Ad. 2: Trænersituationen
Formanden (Birgitte Gullacksen, BG) gennemgik herefter trænersituationen
Der har over de sidste måneder været mange henvendelser fra medlemmer og juniorforældre
omkring ophøret af samarbejde med Sportschefen (JF). Information til medlemmer og forældre
har været kompliceret, da dette er et personaleanliggende, der i.h.t. regler ikke kan kommenteres
af bestyrelsen. Nogle har overhørt en samtale mellem to bestyrelsesmedlemmer, før en aftale
mellem JF og bestyrelsen var på plads. Og endelig gik JF ud og fortalte medlemmer om
samarbejdsophøret, før bestyrelsen var informeret om JFs beslutning. Heraf den meget hurtige og
korte besked til medlemmerne i juni måned, som på nogle medlemmer har virket både arrogant
og ufuldstændig.
Trænersituationen i Espergærde er således, at vi gennem de seneste tre år har haft ansat en
professionel træner på fuldtid på funktionærkontrakt. Det kræver, pga. den måde hvorpå
klubbens økonomi og især den måde hvorpå tilskuddene er sat sammen, følgende:
-

Tilstrækkelig mange juniorer

-

Tilstrækkelig mange solgte træningstimer

-

Tilstrækkelig mange indtægter fra klub camps

-

Tilstrækkelig mange indtægter fra DTF turneringer

-

Højt antal udlejede banetimer i hallen

Det ved hele bestyrelsen, som lægger budgettet, og det ved klubbens Sportschef.
Status:
Bilag #1, der viser den faldende juniorprocent. Analyse af de tabte spillere; Vi mangler
juniorer på trods af mange initiativer som skoletennis, kidzTen, sommerferietennis, som har sørget
for en stor tilgang, men ikke forhindret stort frafald. Vi taber i alle grupper.
-

Klub camps lykkes ikke i tilstrækkeligt omfang, medlemmer benytter andre camps.

Turneringer lykkes, men vi har brug fra opbakning fra klubbens Sportschef, ellers går de
frivillige døde.
Muligheder fremadrettet som bestyrelsen ser dem:
1.
Flere juniorer og en mere velfungerende juniorafdeling (stor bredde, der får Sportschefens
og klubbens opmærksomhed, og en lille elitetop) og en professionel træner, der i højere grad er i
stand til at føre bestyrelsens målsætning ud i livet.
2.

Motionistklub, uden en professionel træner, en deltidsansat timetræner.

I forbindelse med gennemgang af trænersituation bragte Christoffer Sodemann (CS) op at antallet
af juniorspillere i opstilling (Bilag #1) ikke stemmer med tal fra Helsingør Kommune. BG svarede at
de viste tal er klubbens data, men at hun ville komme tilbage med en afklaring.
Det blev af forslagsstillerne tilkendegivet, at træneren havde givet skriftlig tilladelse til at
forholdene omkring hans opsigelse kunne drøftes. Bestyrelsen tilkendegav, at da der var tale om
en personale sag og følgelig med personfølsomme oplysninger var de ikke indstillet på at drøfte
opsigelsen nærmere.

Bestyrelsesmedlemmerne Ruben Blædel (RB) og Christian Sodemann (ChrS), samt suppleant Lillian
Busk (LB) gav under den efterfølgende diskussion udtryk for at de ikke stod bag flertallet i
bestyrelsen og derfor ønskede at 'trække sig' med øjeblikke virkning.
Efter gennemgang og diskussion af Klubbens Økonomi og gennemgang af Trænersituationen bad
Karin Klindt-Larsen (KKL), Lone Dahl (LD) og CS om ordet på vegne af gruppen '10 % af
medlemmerne'.
De gennemgik en række punkter hvor de ikke fandt at bestyrelsen havde udført arbejdet
tilfredsstillende og at der var behov for et 'nyt hold', med ny energi og perspektiv. Eksemplificeret
ved manglende aktive sponsor aftaler og lønnet kassererfunktion.

Ligeledes blev det fremført at bestyrelsen ikke har evnet at samarbejde med hverken Helsingør
Tennisklub eller Idrætslinen/Helsingør kommune og i øvrigt ikke har anmodet om hjælp fra
medlemmerne i tilstrækkeligt omfang.
Der blev rejst kritik af, at bestyrelsen havde opsagt træneren ganske kort tid efter hans kontrakt
var forlænget og af at bestyrelsen øjensynligt havde begået en fodfejl, henset til at der var blevet
rejst krav om kompensation fra trænerens side for usaglig opsigelse.
KKL, LD og CS stillede på baggrund heraf et mistillidsvotum til siddende bestyrelsen.
På denne baggrund gennemgik Dirigenten MHN reglerne for håndtering af en sådanne situation og
forslaget gik herefter til afstemning blandt de fremmødte medlemmer, med det resultat at 58
stemte for og 10 imod, hvormed forslaget var vedtaget. Efter kort overvejelse valgte
Bestyrelsen derefter at trække sig.
Der vil snarligt blive indkaldt til en ny ekstraordinær generalforsamling i overensstemmelse med
klubbens vedtægter med henblik på at klubbens medlemmer skal vælge en ny bestyrelse.
Dirigenten (MHN) takker derefter de fremmødte deltagere og afsluttede dermed den
ekstraordinære generalforsamling.

