Referat af
Generalforsamling i Espergærde Idrætsforening Tennisafdeling
Onsdag d. 10. december 2014, kl. 19.30 i
Fodboldafdelingens mødelokaler på Gymnasievej.
Dagsorden
1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Morten Hansen-Nord.(MHN)
MHN blev valgt med akklamation.
MHN konstaterede at GF var lovlig indkaldt.
2. Formandens beretning v/Birgitte Gullacksen (BG)
Se vedhæftede.
Efter beretningen redegjorde Charlotte Nissen(CN) for sin klage.
Beretningen godkendtes
3. Regnskab for året 2013/2014 samt budget for 2014/2015
v/kasserer Niels Chr. Teglgaard (NCT)
NCT gennemgik regnskab og budget.
Peter Springborg (PS) spurgte til posten ”Banepleje”
NCT: Beløbet er brugt til vores faste banemand – Charles – der plejer og
vedligeholder banerne, da kommunen ikke i ønskeligt omfang varetager den opgave.
Herudover er der brugt en del penge til istandsættelse af kunstgræsbanerne ved
Espergærde Hallen, der er blevet rigtig gode at spille på.
Henrik Horten (HH) spurgte om årsagen til det faldende tilskud.
NCT: det skyldes at tilskuddet afhænger af fordelingen mellem antallet af juniorer og
seniorer –På trods af vi har haft et stabilt medlemstal har en ændret aldersfordeling
medført et fald i det kommunale medlemstilskud)
Leif Dahl Petersen (LD) påpegede at det bør fremgå af regnskabet, at det er
godkendt af Statsaut. rev. Aaen & Co., der også er revisor for alle EIF’s afdelinger.
NCT: Helt enig.
CN spurgte til ”løn kasserer”
Lars Kastberg (LK) svarede på bestyrelsens vegne. Der er tale om en meget krævende
post. Tennisafdelingen har tidligere uden held søgt efter en frivillig, ulønnet til at
varetage opgaven.
Så prøvede vi med en professionel regnskabsfører.
Det var ingen succes. Det medførte utilfredshed hos mange medlemmer, der ikke
kunne hente hjælp hos regnskabsføreren. Det medførte et stort arbejde for
bestyrelsen, at skulle kommuni- kere med en regnskabsfører, der intet kendte til
foreningen eller tennis.
Bestyrelsen har for flere år siden derfor valgt nuværende løsning og det er
bestyrelsens opfattelse, at vi ikke kan få det billigere ved at benytte en professionel
regnskabsfører.
Udgiften er i øvrigt senest godkendt på sidste års generalforsamling i forbindelse med

Vedtagelsen af budget for 2013/14.
Herefter godkendtes regnskabet.
4. Indkomne forslag
se vedhæftede
Første forslag var indsendt af Casper Sabinsky(CS)
Punkt 1
MHN forklarede, at forsamlingen IKKE kunne stemme om det fremsendte forslags punkt
1.
De nuværende vedtægter er fælles vedtægter for hele EIF. Ændringer af disse
vedtægter skal derfor fremsættes på EIF’s Hovedforenings Generalforsamling.
Punkt 2.
CS motiverede sit forslag.
LK redegjorde for bestyrelsens holdning til forslaget.
Punkt 3
CS motiverede sit forslag.
LK redegjorde for bestyrelsens holdning.
Per Mikkelsen(PM) mente at det var diskriminerende, hvis Thomas Gullacksen ikke må
være træner, fordi Birgitte Gullacksen (BG) er formand.
Ruben Blædel (RB) supplerede med at mange foreninger drives af familier, der er
ildsjæle og som er vigtige for at foreningen kan fungere.
Finn Christensen(FC) påpegede, at det ofte er set at klubber IKKE kan fungere, såfremt
der ikke er familier, der involverer sig.
Punkt 4
CS mente, det var selvforklarende
Lars Madsen (LM) redegjorde for bestyrelsens holdning.
Klager kan indgives til bestyrelsen, men med nuværende bestyrelse vil klager ALDRIG
blive lagt på hjemmesiden.
CN nævnte, at hun havde klaget til bestyrelsen, der bare havde lukket hendes klage
ned. Hun havde også klaget til Hovedforeningen, der havde henvist til GF.
LM påpegede, at CN’s klage HAVDE været behandlet af bestyrelsen, der i øvrigt
behandler alle klager – men tilføjede at der i øvrigt ikke er mange klager – og CN havde
fået bestyrelsens svar.
Punkt 5
CS motiverede sit forslag.
BG påpegede, at referater fra best.møder allerede LIGGER på hjemmesiden, bl.a. fordi
CS havde bedt om det på GF i 2013.
MHN tilføjede, at det IKKE er det fulde referat, der offentliggøres, da referater KAN
indeholder personsager, der IKKE skal offentliggøres.

Michael Jørgensen (MJ) anbefalede, at det altid er farligt med en tidsfrist.
HH bad om at referater fra de seneste 12 mdr. lægges på hjemmesiden.
Punkt 6
CS henviste til at man på DTF’s hjemmeside kan finde beskrivelse af de forskellige
udvalgs kompetencer og anbefalede noget tilsvarende for EIF Tennis.
LM svarede på bestyrelsens vegne, at det er en god idè.
Punkt 7
CS motiverede sit forslag.
FC sagde, at han forstod baggrunden for forslaget, men at det indebærer en høj risiko.
Det er næsten umuligt at skaffe kvalificerede heltidstrænere og hvis en klub IKKE
accepterer at træneren kan tilbyde ALLE klubbens medlemmer privattræning, vil det
nok være umuligt. Han kan derfor IKKE anbefale forslaget.
Jens Gullacksen(JG) spurgte om det er lovligt at diskriminere juniorer på den måde?
LM redegjorde for bestyrelsens holdning.
Forslaget er i konflikt med Joachim Föllers (JF) nuværende kontrakt. Såfremt forslaget
vedtages, må klubben opsige kontrakten og genforhandle den med risikoen for at JF
forlader klubben.
Herefter sattes forslagene til skriftlig afstemning med det resultat, at forslag 2,3,4,6 og
7 blev forkastet mens forslag 5 blev vedtaget.
Forslag 2
Malene Bondo begrundede sit forslag
BG forklarede, at betaling af kontingent, holdtræning, baneleje osv. sker i dag altid over
nettet.
NCT tilføjede, at for at undgå unødig administration for klubbens kasserer, aftales
privattræning, camps osv. med arrangøren. (typisk en træner)
LK tilføjede, at han synes, det er udtryk for ”dårlig stil” at antyde at der er tale om sort
arbejde.
Herefter sattes forslaget til afstemning via håndsoprækning.
Forslaget blev forkastet.
Forslag 3 – stillet af Steen Dahl.
Steen Dahl var ikke til stede, så MHN oplæste forslaget.
BG svarede, at bestyrelsen er klar over, at der efter sommerferien i 2014 var et stort
pres på banerne. Det skyldes at vi har mange, meget aktive medlemmer og at klubben
p.g.a. skolereformen først meget sent fik junior-træningsplaner på plads.
Bestyrelsen har hele tiden for øje at skabe en sund balance mellem juniortræning,
seniortræning, motionistholdkampe, Torsdags Open osv.

For at benytte så få baner som muligt til træning, har klubben derfor arrangeret
indendørs træning om sommeren.
BG henledte dog også opmærksomheden på kunstgræsbanerne, der er gjort fint i stand,
så vi vil bestræbe os på at friholde bane 8 og kunstgræsbanerne for træning i det
ønskede tidsrum.
Lars Karnov (LKa) påpegede, at bane 8 bør bruges til træning, da spil ødelægges af
solen.
GF vedtog at opfordre bestyrelsen til at se på alle muligheder, når der skal planlægges
træning.
Forslag 4
Punkt 1
HH begrundede forslaget.
BG redegjorde for bestyrelsens holdning. Kontingent er for rettens til at være medlem af
klubben.
I medlemskab ligger ikke en ret i forhold til træning.
Klubben HAVDE orienteret HH om, at såfremt hans søn skiftede licens til anden klub,
kunne sønnen ikke deltage i holdtræning i EIF. Da sønnen skiftede licens meddelte EIF,
at sønnen ikke kunne deltage i holdtræningen. Præcis som vi havde orienteret om,
INDEN licensskiftet.
Det er en politik som bestyrelsen havde vedtaget INDEN licensskiftet.
Og det er i øvrigt normal praksis i stort set alle tennisklubber, at man ikke ønsker at
træne spillere, der stiller op for andre klubber.
Det vil jo medføre, at man udelukker nogle af klubbens egne licensspillere fra træning,
hvis det ”bedste” træningshold er fyldt op med spillere fra andre klubber.
FC nævnte, at det er helt ulogisk, at en spiller træner i èn klub, men har licens i en
anden klub.
CN nævnte, at andre klubber ikke har samme holdning som EIF.
Christoffer Sodemann (CiS) tilføjede, at han har spillet for 5 forskellige klubber – og
samtlige klubber har bedt ham skifte licens, når han ville træne med dem. Så det er
HELT normalt, at man skifter licens til den klub, man træner i – og samtidig ophører med
at modtage træning i sin tidligere klub.
BG redegjorde for et forløb for et af EIF’s medlemmer, der havde fået samme besked.
”Hvis du vil træne hos os, skal du skifte licens til os.”
JF tilføjede, at det efter hans opfattelse er helt normal kutyme, at hvis man skifter
klub, så ophører man med træning i tidligere klub og får træning og licens i den nye
klub.
Punkt 2
HH begrundede sit forslag.
BG redegjorde for bestyrelsens holdning.
Punkt 3
HH motiverede sit forslag.

LK svarede på bestyrelsens vegne. Undersøgelsen har bestemt været taget alvorligt og
LK har brugt mange timer på at undersøge forløbet og konklusionen er meddelt til HH og
CN.
Punkt 4
HH begrundede sit forslag.
MHN konstaterede at GF tidligere havde behandlet et forslag nogenlunde tilsvarende.
MHN satte derefter de 4 forslag til skriftlig afstemning.
Ingen af de stillede forslag blev vedtaget.
5. Valg af
 Formand på valg hvert år
Birgitte Gullacksen villig til genvalg.
BG genvalgtes
 bestyrelsesmedlemmer
Følgende er på valg :
- Lars Kastberg – villig til genvalg
- Niels Christian Teglgaard - villig til genvalg
- Preben Theilgaard - villig til genvalg
- Birgitte Haugaard - villig til genvalg
Bestyrelsen foreslår endvidere valg af Ruben Blædel som afløser for Lars Busk, der
af arbejdsmæssige årsager har ønsket at trække sig fra bestyrelsen.


suppleanter
Bestyrelsen anbefaler genvalg af Lilian Busk og valg af Stig Lund
Alle foreslåede kandidater valgtes.

6. Eventuelt
FC nævnte, at det var godt med opbakning til bestyrelsen, der efter hans opfattelse har
udført et kæmpestort arbejde, men at det også er vigtigt at bestyrelsen lytter til alle
medlemmer af klubben.

