Generalforsamling 2017
1. Valg af dirigent
Morten-Hansen Nord blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen
var lovlig indkaldt.
2. Formandens beretning (se vedhæftet)
3. Regnskab og budget
Lone Dahl, kasserer redegjorde for regnskabsprincippet i forbindelse med
årsregnskabet. Medlemmerne indbetaler halleje på 309.000 kr som bliver
registreret og bogført som indtægt i september måned, men beløbet
vedrører først vintersæsonen i det kommende regnskabsår.
Beløbet vil fremover blive bogført som indtægt i det regnskabsår (og den
sæson) som indtægten reelt vedrører.
Modsat tidligere regnskaber er der i det fremlagte regnskab afsat
feriepenge til sportschefen på 74.000 kr
Havde man fortsat med at bruge de gamle regnskabsprincipper var
underskuddet kun blevet på 60.000 kr
Gennemgang af regnskab:
Vi skylder 2 rater for baneleje til kommunen, som har givet os henstand.
Egenkapitalen er negativ på 337.000 kr og den skal reetableres.
Der blev kommenteret fra salen at det var positivt der blev ryddet op i
gamle regnskabsprincipper, det nye regnskab er mere overskueligt og
retvisende.

Den nuværende kasserer træder ud af bestyrelsen men hjælper den nye
bestyrelse.
Regnskabet blev godkendt.
Budget gennemgang:
Budget er ikke sendt ud til medlemmerne men vil blive lagt på
hjemmesiden.
Dansk Tennis forbund mindsker antallet af turneringer til næste sommer,
derfor kan vi ikke være sikre på at vi igen får tildelt 4 turneringer til
sommer. Turneringerne er vigtige, da de giver gode indtægter til klubben.
Af hensyn til økonomien vil der blive sparet på omkostninger til trænere.
Der blev spurgt ind til boldforbruget som tidligere har været højt. Klubben
har et lille boldlager på 2-3 kasser og der føres løbende kontrol med hvor
mange bolde der bliver brugt til træning og holdkampe.
Der arbejdes på at etablere en ny hjemmeside(Memberlink)
med betalingsmodul.
Det forventes at det nye betalingsmodul vil hjælpe kasseren, og lette
betalingsgangen for nye og nuværende medlemmer.
4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Formand Christoffer Sodemann blev genvalgt
Svend Kindt-Larsen, Christian Sodemann og Ruben Blædel blev genvalgt
til bestyrelsen.
Nis Hartvith blev genvalgt som suppleant.
Der efterlyses ekstra frivillige til at hjælpe med forskellige opgaver i
klubben.
6. Eventuelt
Halleje: der blev spurgt ind til indtægter fra "faste timer" - de ligger på
309.000 kr
Der blev spurgt ind til opgaver i forbindelse med banepleje. En af
opgaverne er vanding af banerne, hvor vi måske kan hente kommunal
hjælp udefra.
Tanker omkring samarbejde med andre klubber - der er taget kontakt til
Snekkersten, men vores halleje er for høj sammenlignet med Helsingør og
derfor er det kun få spillere fra Snekkersten som booker baner hos os.
Helsingør har bedre vilkår i form af en billigere halaftale og tilskud i
forbindelse med afvikling af turneringer.
Vi er i dialog med kommunen, og arbejder på at få en bedre halaftale.
Der blev spurgt ind til medlemstal - det var på daværende tidspunkt ikke
muligt at oplyse et præcist medlemstal.
Vi er p.t. 326 medlemmer.
Utilfredse medlemmer vil højst sandsynligt melde sig ud til april/maj og
ikke i løbet af indeværende sæson.

Nye tiltag:
- skoletennis
- fredags drop in (hver fredag fra kl 20-22)
Dirigenten afsluttede hermed årets generalforsamling

