Referat fra NFT’s ordinære generalforsamling 6. marts 2019
Foruden bestyrelsen deltog 10 medlemmer.
Fraværende: Ebbe Bruun og Erik Larsen
1. Karsten Mouritsen valgtes som dirigent.
2. Valg af stemmetæller, afventer behov.
Formandens beretning 2018
Indhold:
Lidt om medlemstal
Lidt om Aktiviteter i 2019
Tilbageblik på 2018-sæsonen, aktiviteter, træning og holdturneringer og økonomi.

3. Beretning for 2018
Året der gik:
Sidste år begyndte jeg beretningen med: Året har i meget høj grad været præget
af vejret. Det ændrede sig ikke i 2018, men nu på en positiv måde. Sikke en
sommer. Men det kostede naturligvis vand. Vi kan nu, da vi har fået
årsopgørelsen, se at vi har brug ca. det dobbelte af forrige års forbrug. Men vi skal
alligevel huske at vande, når det er tørt.
Vi må dog generelt sige, at vores baner stod rigtig flotte, som sædvanligt og blev
benyttet flittigt. Der skal lyde en tak til det lille team, som holder anlægget.
Der skal naturligvis også lyde en tak til NTC, som bevilgede midler til renovering
og udvidelse af damernes omklædningsrum. Byggeriet blev påbegyndt i april og
gjort færdigt ca. 1. juli. Det tog lidt længere tid end forventet, men resultatet
synes vi har været værd at vente på. Damerne har taget godt imod og sørger også
for at det bliver holdt pænt.
Medlemstal. Vort medlemstal er stadig rimeligt stabilt, idet vi sluttede året med
ca. 235 medlemmer – faktisk det samme som 2017, hvilket vi kun kan være
tilfredse med, når man ser på andre idrætsaktiviteters søgen efter nye.
Medlemmerne fordeler sig med ca. 165 seniorer og ca. 70 juniorer.

1

Aktiviteter i 2018
Klubaften for seniorer. Vi fortsatte denne aktivitet om onsdagen, hvor vi tilbød
drop-in, træning, instruktion, åbent hus m.m. Aftenen blev rimeligt besøgt og det
er stadig en god måde at introducere nye medlemmer i klubben. Det skal dog
stadig pointeres, at hvis man som medlem gerne vil invitere en ven, et
familiemedlem, en nabo til at prøve spillet, så er man velkommen hertil på et
hvilket som helst tidspunkt et par gange om året. Husk blot at reservere bane
(med ”gæst”).
Drop ind har stadig været en bærende del af klubaftenen og stadig med stor
tilfredshed blandt de deltagende.
Da der normalt altid vil være erfarne spillere tilstede onsdag aften, er der også
mulighed for at få svar på spørgsmål om tennisspillet. Reglerne er generelt enkle,
men der opstår alligevel mange tvivlsspørgsmål, som vi på denne aften kan
forsøge at svare på.
Jeg kan kun opfordre til at møde op denne aften og gøre den så alsidig og hyggelig
som muligt
Boksturneringen blev fortsat i 2018. Desværre fortsat med den tendens, at den
indendørs turnering generelt tiltrækker flere deltagere, end den udendørs. Lone
og René styrer turneringen og vi kan kun opfordre til at deltage, da det er en rigtig
god måde at komme til at spille tennis, også med medlemmer, man normalt ikke
spiller med.
Klubmesterskab. I 2018 blev klubmesterskaberne igen afholdt og denne gang i
flere rækker, nemlig HS, DS og HD.
De blev afviklet med finalestævne i weekenden 30. juni/1. juli. Vejret var godt og
kampene blev afviklet i en rigtig god atmosfære. Klubmestre blev Karsten Bjørnø i
HS, Engelien Kuiper i DS og Ebbe Bruun/Steen Nielsen i HD
Klubmesterskaberne vil også blive afviklet i 2019 og vi ser gerne at flere deltager,
så der bliver lidt mere kamp om pladserne.
Herreseniorholdet deltog også i året i det der nu hedder Tennis Øst
holdturnerings 10.division under ledelse af Brian Skat Christensen.
Det blev konkurrencen ikke mindre af. Der deltog 8 hold i divisionen, hvoraf det
ene trak sig og vi måtte tage til tak med en sjetteplads.
Dette har fået holdet til at revurdere sin deltagelse og har besluttet i 2019 at stille
op i klassen herre senior 40+. Så skulle styrkeforholdet blive lidt mere lige. Vi ser
frem til at se resultaterne.
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Grill/mixturnering. Den blev i 2018 holdt hos os lørdag d. 8. september. Igen en
rigtig god og hyggelig dag, som blev begunstiget af godt vejr. Deltagerne var som
sædvanligt primært fra Nakskov og os selv, men vi havde også inviteret
Vordingborg Tennisklub, hvorfra der var to deltagere. Vi tror på, at det er noget
der lige skal finde sit leje, så skulle der forhåbentlig komme flere herfra.
I 2019 afholdes turneringen så igen i Nakskov og så håber vi naturligvis på en pæn
deltagelse.
I den forbindelse kan nævnes, at Vordingborg sammen med DGI i løbet af
sæsonen, igen har afholdt de såkaldte 60+ stævner på fredage, hvor nogle af vore
medlemmer har deltaget. Der ligger allerede nu invitation til stævnerne i 2019.
Opslag vil blive sat op i klubhuset.
Juniortræningen fortsatte som vanligt udendørs med ganske pænt deltagelse. I
sæsonen prøvede vi at køre noget samlet træning efterfulgt af nogle hyggetimer
hver onsdag med rimelig succes.
Indendørssæsonen startede med en altid populær overnatning i klubben og eller
kørte træningen på samme måde som tidligere og vi mener, at vi har holdt en god
standard.
Juniorerne har deltaget i holdturnering samt individuelle turneringer med
blandede resultater. Holdet i U10 B-rækken M/K blev nr. 4 af 6 (men kun spillet 3
kampe), i U14 B-rækken M/K blev holdet nr. 6 af 6 og i U18/ungsenior B-rækken
M/K blev holdet nr. 2 af 6. Der skal naturligvis ønskes tillykke med resultaterne.
Individuelt har alle vore unge licensspillere deltaget i diverse turneringer:
Clara har deltaget i 1 turnering er nr. 140 på ranglisten
Yazan i 2 turneringer og er nr. 134
Benjamin i 10 turneringer og er nr. 75
Lærke i 4 turneringer og er nr. 140
Cecilie i 2 turneringer, men har ikke opnået point
Stine i 3 turneringer og er nr. 72
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Tenniscamp for voksne
Lørdag d. 27. maj 2018 havde vi sagt ja til, at der blev afholdt en tenniscamp for
voksne. Campen var et rent eksternt arrangement, hvor vi kun skulle lægge baner
til, men vi annoncerede alligevel for den i håb om, at der ville kunne falde lidt
medlemmer af. Desværre var tilmeldingen for lav og campen blev aflyst. Om
arrangøren vil prøve igen i 2019 ved vi ikke, men hvis, så lægger vi gerne baner til
igen.
Head Motionist event for seniorer. Lørdag d. 15. september afholdt vi i
samarbejde med Dansk Tennis Forbund og Sjællands Tennis Union dette event for
seniorer. Forbundet og unionen stillede med to trænere og der blev trænet og
øvet i godt to timer til stor glæde for deltagerne. Vi evaluerede efterfølgende
forløbet og enedes om, at det kunne vi godt gentage i 2019.
Økonomi. Regnskabet bliver naturligvis gennemgået lidt senere, men det er en
glæde, at vor klub stadig klarer sig fornuftigt økonomisk. Der er i år et overskud
på ca.25.000 kr. men mere om regnskabet senere.
Et blik ind i 2019:
Fra nu af vil vi begynde at planlægge årets aktiviteter, nogle er på plads, men vi
mangler stadig flere. Klubbladet vil blive udarbejdet og forventes udsendt
sammen med kontingentopkrævning primo april. Det vil, som sædvanlig,
indeholde oplysninger om, hvad der skal ske i den kommende sæson, så læs det
godt igennem, når I får det. Følg i øvrigt også med på hjemmesiden. Her kan der
også komme interessante oplysninger. Her og nu blot omtale af nogle få udvalgte.
Baneklargøring: Fredag d. 12.april 2019, typisk for deltid/aktiv fritid og lørdag d.
13. april 2019, typisk for øvrige medlemmer og begge dage startes med
morgenmad. Der bliver hængt tilmeldingslister op på opslagstavlerne og vi vil
udsende en mail herom. Så husk at tilmelde dig.
Og husk også, at belønningen for jeres hjælp er den sædvanlige
baneklargøringsfest. Datoen bliver sandsynligvis fredag d. 24. maj 2019, men er
ikke helt fastlagt endnu.
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Standerhejsning. Søndag d. 28. april 2019 kl. 10.00 og som sædvanlig med
morgenmad. Efterfølgende er der åbningsturnering kl. 11.00 – 13.00. Dagen
benytter vi også til at holde åbent hus. Så hvis man kender nogen, som kunne
blive interesseret i tennis, så inviter dem med denne dag. Men husk også, at på
klubaftenen, som starter onsdag d. 1. maj 2019 kl. 19.00, kan man invitere
tilsvarende.
Kontingent. Med udgangspunkt i det tilfredsstillende regnskab, har vi besluttet at
fastholde kontingentsatserne. Derfor ser satserne således ud:
Senior, fuldtid kr. 900,Senior, deltid kr. 640,- (tilbydes ikke mere)
Ungdom (indtil 25 år) uden træning kr. 425,Ungdom (indtil 25 år) med træning kr. 725,Familie kr. 1900,Passive kr. 100,Indskud kr. 150,- (forhøjet)
Som nævnt, alle øvrige aktiviteter og begivenheder vil blive annonceret i
klubbladet, samt på vor hjemmeside. Og hvor information i øvrigt bliver
nødvendig, vil vi benytte os af opslag og udsendelse af mails.
Så vil jeg slutte med en tak til mine bestyrelseskollegaer for deres indsats i bl.a. de
7 bestyrelsesmøder vi har holdt i løbet af året.
Der skal naturligvis også lyde en tak til de frivillige hænder, som sammen med
Thon har været med til at få baner og omegn til at fremstå særdeles indbydende.
Tak til Marianne Rasmussen for indsatsen i 2018 med at sørge for diverse
materialer til bl.a. vort rengøringshold, Hanan og Ramez.
Og ikke mindst en speciel tak til Søren Rygaard for hans indsats for at holde vort
efterhånden ikke så lille øl og sodavandssalg i gang til stor glæde for vores tørstige
medlemmer.
Ole R. Johansen
6. marts 2019
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4. Regnskab

Nykøbing F. Tennisklub af 1898
Resultatopgørelse for
2018
2018

2017

kr.

kr.

Indtægter
Kontingenter ude
Kontingenter inde
Renteindtægter
Aktivitetstilskud
Lokaletilskud
Banetilskud
Andre kommunale tilskud
Baneudlejning
Annoncer klubblad & sponsorer
Div. Indtægter

144.465,00
325.847,15
142,53
16.698,00
129.851,00
28.089,89
1.000,00
6.900,00
27.042,32
0,00

146.590,00
202.715,38
109,72
15.066,00
153.970,00
0,00
1.500,00
7.523,00
24.238,58
0,00

Indtægter i alt

680.035,89

551.712,68

Udgifter
Klubhusomk incl. klubhusleje
Baneomkostninger
Administration
Kontingenter SLTU m.m.
Leje hal/baner
Turneringsomk.
Instruktion/Trænerløn
Kursus, tennisskole m.m.
Bolde, ketchere og u.v. materialer
Arrangementer, baneklargør.m.m.
Klubblad omk.
Salg øl og vand
Div. Omkostninger incl. nøgler

81.293,22
47.529,65
23.566,60
16.280,00
305.000,00
7.562,90
97.864,92
0,00
-3.070,00
3.931,94
5.850,00
-7.245,36
5.771,00

79.980,66
15.743,71
20.188,95
16.012,00
236.348,00
11.057,30
120.657,99
8.800,00
11.139,00
5.468,60
6.787,50
-7.258,20
6.334,38

Udgifter i alt

584.334,87

531.259,89

95.701,02

20.452,79

-70.678,29

-7.853,14

25.022,73

12.599,65

Årets resultat før afskrivninger
Afskrivninger
Årets resultat
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Nykøbing F. Tennisklub af 1898
Status pr. 31. December 2018
2018
kr.

2017
kr.

Aktiver:
Nordea bankkonti
Baneanlæg
Tilgodehavender/forudbetalinger

492.742,90
0,00
47.508,00

335.038,22
70.678,29
109.898,00

Aktiver i alt

540.250,90

515.614,51

Passiver:
Egenkapital
Primo egenkapital
Tilbageført hensættelse
Årets resultat

187.581,85
300.000,00
25.022,73

174.982,20
0,00
12.599,65

Egenkapital ultimo

512.604,58

187.581,85

0,00

300.000,00

Gæld
Forudbetalinger
Skyldige omkostninger

13.424,00
14.222,32

18.689,60
9.343,06

Gæld i alt

27.646,32

28.032,66

540.250,90

515.614,51

Hensættelser
Hensættelse/forpligtelse NTC
klubhus

Passiver i alt

Nykøbing Falster

d.

2019

Ole Johansen (formand)

Ebbe Bruun (kasserer)

Årsregnskabet er revideret af os og er i overensstemmelse med foreningens bogføring.
Vi har påset, at udgifter og indtægter er behørigt dokumenteret ved bilag, og at foreningens
beholdninger er til stede.
Nykøbing Falster

2019

d.

Bente Pedersen (revisor)

John Petersen (revisor)

Orginal papirerne er underskrevet
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5. Indkomne forslag
Varnasport, et firma som har tilbudt sig med bane bookning og automatisk
betaling. Tilbuddet er afslået, bl.a. fordi der alligevel skal udleveres nøgler.

6. Valg af formand
Ole Johansen er valgt for 2019
7. Valg af kasserer
Ebbe Bruun blev genvalgt, men kun for 2019.
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Erik Larsen & Søren Rygård er valgt for 2019
Dennis Erstrup blev genvalgt for 2019 og 2020
Thon Hansen blev genvalgt, men kun for 2019
Ny i bestyrelsen blev Johanne Andersen
9. Valg af suppleanter
Marianne Rasmussen og Mike Nielsen blev genvalgt.
10. Valg af revisorer.
Bente Pedersen og John Petersen blev genvalgt.
11.Eventuelt
Kasserer jobbet kunne evt. deles op, således at registrering af haltimer, ungdom
med undervisning m.m. og registrering af øvrige medlemmer var under et, og
økonomi et andet.
Karsten Mouritsen opfordrede til et idemøde når sæsonen er i gang.
Rone Chortzen spurgte vedr. OK kortet, det giver ca. 3.000,- kr. om året.
_________________________
Dirigent
Karsten Mouritsen
Nykøbing den 7. marts 2019.
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_________________________
Referent
Thon Hansen

