Referat af:

Ordinær Generalforsamling
i Nykøbing F. Tennisklub af 1898
mandag d. 2.marts 2020 kl. 19.30 i klubhuset, Kringelborg Allé 5
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
•

Karsten Mouritsen blev foreslået og valgt

2. Valg af stemmetæller
•

Afventer evt. behov

3. Beretning ved formanden
•

Godkendt. Se beretningen nedenfor.

4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
•

Godkendt. Se regnskabet nedenfor.

5. Indkomne forslag
•

Forslag om etablering af lys på udendørs baner
Ønske om at kunne spille senere på de korte sommeraftener. Spurgt til muligheden for at
overtage det gamle lysanlæg, der er ved at blive demonteret på fodboldstadion.
Der var delte holdninger til nødvendigheden af banelys
Vedtaget, at formanden sondrer mulighederne hos kommunen, samt at der indhentes
pris på etablering et ”rigtigt” tennislys.

•

Forslag fra bestyrelsen om at etablere en padeltennisbane.
Sporten er på hastigt indtog i Danmark, og det vurderes at en bane vil kunne
fastholde/øge klubbens medlemstal.
Prisen for en bane er på ca. 430.000 kr. hvorfra der skal fratrækkes mulig støtte fra
fondsmidler mv.
Generalforsamlingen giver støtte til, at der arbejdes videre med projektet.

6. Valg af formand.
•

Ole R. Johansen blev valgt for 2020 og 2021

7. Valg af kasserer.
•

Ebbe Bruun blev valgt for 2020.

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
•
•

Thon Hansen blev valgt for 2020
Erik Larsen og Søren Rygaard blev valgt for 2020 og 2021

9. Valg af to suppleanter.
•
•

Marianne Rasmussen blev valgt
Der blev ikke valgt en 2. suppleant, hvilket generalforsamlingen godkendte

10. Valg af revisorer.
Bente Pedersen og John Petersen blev valgt

11. Eventuelt
Der var ønske om etablering af flere p-pladser, da det er svært at finde plade på hverdags
formiddage.
Der var ønske om beskæring af træer omkring banerne. Ebbe forklarer, at den nuværende
træsætning er et bevist valg for at skaffe læ på banerne, hvorfor træerne ikke skal beskæres.

_________________________ _________________________
Dirigent
Referent
Karsten Mouritsen
Erik Larsen

Nykøbing den 2. marts 2020.

Beretning for 2019
Året der gik:
I modsætning til de foregående to år, har sæsonen været mere typisk. Der har været godt vejr og
dårligt vejr, men det har ikke forhindret, at banerne har været brugt flittigt. Og banernes tilstand
er stadig rigtig gode takket være en fin indsats fra vort lille baneteam og det skal de have tak for.
De klarer det naturligvis ikke alene, men er i høj grad afhængig af, at alle ved benyttelse af
banerne, efterlader dem pæne og veltrimmede.
Medlemstal. Vort medlemstal er stadig rimeligt stabilt, idet vi sluttede året med knap 230
medlemmer – et lille fald i forhold til 2018, hvilket vi kun kan være tilfredse med.
Aktiviteter i 2019
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 2019. En rigtig god måde til at få kontakt med andre medlemmer.
Lone og René styrer turneringen og vi kan kun opfordre til at deltage, da det er en rigtig god og
hyggelig turnering. Og jo flere deltagere, jo flere kommer man i kontakt med og jo nemmere er det
for Lone og René at differentiere boksenes niveau.
Klubmesterskab. I 2019 blev klubmesterskaberne igen afholdt og fortsat i de tre rækker HS, DS og
HD.
De blev afviklet med finalestævne i lørdag d. 24. august efter at de indledende kampe blev afviklet
individuelt i ugerne frem til finalen. Jeg vil godt rose deltagerne for at de sørgede for, at få disse
kampe afviklet tidsnok. Vejret var godt og kampene blev afviklet i en rigtig god atmosfære.
Klubmestre blev Danni Syhler i HS, Engelien Kuiper i DS og Jonas Christensen/Niklas Bruun i HD.
Klubmesterskaberne vil også blive afviklet i 2020 og selv om der i 2019 var rigtig pæn deltagelse, er
der plads til flere.
Herreseniorholdet deltog også i 2019 i klassen herre senior 40+ med Brian Skat Christensen som
holdkaptajn.

Konkurrencen var i denne række knap så hård, så det blev til lidt flere sejre end de ellers havde
været vant til og det lykkedes at tilkæmpe sig en 2. plads i serien og dermed sikre sig oprykning til
serie 1.
Desværre har Brian set sig nødsaget til at stoppe som holdkaptajn og det har ikke været muligt at
finde en, der vil overtage. Derfor er holdet afmeldt for 2020. Ærgerligt.
Grill/mixturnering. Den blev i 2019 holdt i Nakskov lørdag d. 7. september. Igen en rigtig god og
hyggelig dag, som blev begunstiget af godt vejr. Deltagerne var som sædvanligt primært fra
Nakskov og Nykøbing.
I 2020 er det så vores tur til at afholde turneringen og datoen bliver 12. september og så håber vi,
at der denne gang kommer lidt flere fra de øvrige klubber.
Og så kan vi da nævne, 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 er ingen tvivl
om, at stævnerne fortsætter i 2020. Opslag vil blive sat op i klubhuset når tid kommer.
Juniortræningen fortsatte som vanligt udendørs med ganske pænt deltagelse med Finn, Jonas og
Stine som trænere.
I august valgte Dennis af tidsmæssige grunde, at stoppe som juniorkoordinator ved sæsonens
afslutning og posten blev herefter overtaget af Johanne. En stor tak til Dennis for hans indsats i de
forløbne år.
På samme tid ønskede Finn ligeledes at stoppe og vi takker også Finn for hans indsats.
Indendørssæsonen startede med en altid populær overnatning i klubben og ellers kørte (og kører)
træningen med Jonas og Stine som trænere med god hjælp af Jeppe som hjælpetræner og bakket
godt op af Johanne og Karsten.
Juniorerne har deltaget i Tennis Østs holdturnering med følgende resultater:
U10 Skumtennis nr. 5 af 5
U12 B-række kønsneutral nr. 5 af 5
U14 B-række kønsneutral nr. 6 af 6
Vi satser på, at der også bliver deltagelse i 2020 og så er der chancer for forbedring.
Til orientering er Jonas nu stoppet som træner for at kunne hellige sig sin fremtid, men jeg oplyse,
at vi har fået kontakt med en voksen træner, som ser ud til at kunne overtage noget af
juniortræningen. Daniel Jacobsen, som er rumæner, har været træner i Køge, men flytter om lidt
til Nysted og vil gerne give et bidrag i vores klub. I sit virke i Køge har han bl. a. haft kontakt med
en meget ung Caroline Wozniaki og ført andre unge til sjællandsmesterskaber. Vi håber, at det
bliver godt.
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. kr. 64.000., men mere om
regnskabet senere.
Et blik ind i 2020:
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. 4.april 2020, typisk for deltid/aktiv fritid og lørdag d. 5. april 2020, 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.
Som mange sikkert har bemærket, så har vor tro, omsorgsfulde og flittige baneformand, Thon,
ikke været speciel aktiv i den forgangne sæson grundet skade. Af samme grund har Thon ønsket at
stoppe med dette ”krævende” job, som nu er overtaget af Søren. Jeg håber, at Søren vil få samme
fine opbakning til pasning af vore baner og omegn.
Husk også, at belønningen for jeres hjælp ved bl. a. baneklargøringen er den sædvanlige
baneklargøringsfest. Datoen bliver sandsynligvis fredag d. 29. maj 2020, men er ikke helt fastlagt
endnu. Men I vil få besked.
Standerhejsning. Søndag d. 26. april 2020 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. 6. maj 2020 kl. 19.00, kan man
invitere tilsvarende.
Kontingent. Da vort regnskab igen ser tilfredsstillende ud, har vi besluttet at fastholde
kontingentsatserne. Derfor ser satserne således fortsat sådan 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.
Afrunding:
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 har været med til at få baner og
omegn til at fremstå særdeles indbydende.
Tak til Marianne Rasmussen for indsatsen i 2019 med at sørge for diverse materialer til bl.a. vort
rengøringshold, Hanan og Ramez, som ønskede at stoppe pr. 31.12. Her har Marianne og Hanne
overtaget, hvilket ikke har gjort det ringere!
Og ikke mindst en speciel tak til Søren Rygaard for hans indsats med at holde vort efterhånden
ikke så lille øl og sodavandssalg i gang til stor glæde for vores tørstige medlemmer.
Ole R. Johansen
2. marts 2020

Regnskab 2019
2019

2018

kr.

kr.

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

133.590,00
320.960,07
8,00
13.860,00
146.990,00
29.213,48
14.000,00
8.030,00
20.624,79
1.400,00

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

Indtægter i alt

688.676,34

680.035,89

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.
Køb-Salg øl og vand
Div. Omkostninger incl. nøgler

92.100,45
62.632,77
19.070,65
16.262,00
294.000,00
6.942,65
90.703,62
2.500,00
40.205,00
6.058,76
7.637,50
-14.512,74
-150,00

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

Udgifter i alt

623.450,66

584.334,87

65.225,68

95.701,02

Årets resultat før afskrivninger
Afskrivninger
Årets resultat

-70.678,29
65.225,68

25.022,73

Status pr. 31. December 2019
2019
kr.

2018
kr.

Aktiver:
Nordea bankkonti
Baneanlæg
Tilgodehavender/forudbetalinger

584.453,92
0,00
14.537,73

492.742,90
0,00
47.508,00

Aktiver i alt

598.991,65

540.250,90

Passiver:
Egenkapital
Primo egenkapital
Tilbageført hensættelse
Årets resultat

512.604,58
0,00
65.225,68

187.581,85
300.000,00
25.022,73

Egenkapital ultimo

577.830,26

512.604,58

Gæld
Forudbetalinger
Skyldige omkostninger

15.916,00
5.245,39

13.424,00
14.222,32

Gæld i alt

21.161,39

27.646,32

598.991,65

540.250,90

Passiver i alt

Nykøbing Falster

Ole Johansen (formand)

d.

2020

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.

