Referat af ordinær generalforsamling i Aabenraa
Tennisklub lørdag, den 23.september 2017 kl. 13.00
Lisbet Matthiesen bød velkommen til de 17 personer, der var mødt op.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
Frank Fuglsang blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at
formaliteterne var i orden, og at der var lovligt indkaldt.
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
Lisbet aflagde beretning.
Bestyrelsens beretning
Endnu et år er løbet i kalenderen for Aabenraa Tennisklub – et begivenhedsrigt år med masser af
aktivitet, spænding og udfordringer.

2017 blev igangsat med en glædelig begivenhed, idet klubben blandt mange foreninger i
kommunen modtog 7000 kr fra Vera og Kjeld Schmidts Mindefond. Dette var en stor anerkendelse
og meget motiverende for den kommende sæson.
Officielt blev sæsonen skudt igang den 23. April i køligt vejr, men trods dette med godt tennisspil
og fællesskab. Bestyrelsen havde i vinterens løb planlagt sæsonen og forsøgt at sammensætte et
aktivitetsprogram og træningsprogram som skulle tilgodese alle medlemsgrupper i klubben, såvel
nye som nuværende medlemmer.
Bestyrelsen havde besluttet at indgå en Vækstaftale med DGI for at rekruttere flere medlemmer til
klubben. En 3 årig aftale, hvor vi som bestyrelse har sat konkrete mål for antal medlemmer i
klubben, og hvordan vi vil nå de ønskede mål. Dette indebærer bl.a. at klubben deltager i
Tennissportens dag og Voksenintroduktion.
Tennissportens dag blev afholdt den 29. April om formiddagen. For at gøre opmærksom på denne
dag havde vi forinden hængt plakater op forskellige steder i byen samt uddelt flyers og annonceret
i avisen. Dagen var planlagt med aktiviteter på 4 baner, hvor de fremmødte kunne komme og
prøve disse uden tilmelding. Der var 18 deltagere, hvoraf nogle efterfølgende meldte sig ind i
klubben.
Voksenintroduktion, som ligeledes er en del af vækstaftalen, blev afviklet over 4 onsdage i maj.
Der var god tilslutning, og medførte at flere meldte sig ind i klubben – 6 motionister og 3 pantere.

Klubben består af ialt 179 medlemmer, fordelt på 35 juniorer, 89 voksne og 55 panter. Dette er en
stigning på 10 medlemmer i forhold til sidste år, og netop den medlemsvækst, som er måltallet i
Vækstaftalen. Så det går den rigtige vej.

Ved standerhejsning blev et alsidigt aktivitets- og træningsprogram præsenteret, og det begejstrer
og glæder en bestyrelsen når medlemmer bakker op om dette, hvilket har været tilfældet ved
nogle af vore aktiviteter og træningsdage.

Det første medlemsarrangement var i slutningen af maj måned. Et arrangement som blandt andet
skulle bidrage til at vedligeholde vore gode grusbaner. Til dette ”Hak og snak” stævne var 18
deltager, som efter en gang hakning af ukrudt på banerne spillede turnering, og afslutningsvis gav
stadioninspektøren grillpølser.
Banepleje er en vigtig del af klubben, idet det er at stor betydning af vi vedligeholder vore gode
baner. Torben har i år fået hjælp af Ib til dette, så tak til jer begge for indsatsen. De nye hegn om
bane 1- 4 er blevet modtaget med stor tilfredshed. Klubben havde søgt og fået bevilget 50 % af
anlægsudgifterne. Der vil komme nye pointtavler op på vinterbanerne 1. Oktober, således er alle
tavler på de 8 baner blevet udskiftet i år.

Der har været trænet flittigt på banerne af såvel juniorer, motionister, seriespillere samt pantere.

Motionist- træning er som forgangne år foregået onsdag aften, og bestyrelsen var meget spændt,
da det var en ny træner fra Kolding, som skulle varetage dette. Der har været mellem 14 – 16
spillere pr. gang, som har trænet ligefra pointspil, leg som grundslag.

Seriespillere har trænet om tirsdagen, og serie 1 holdet har klaret sig hæderligt i år. Men ærgerligt
er det dig, at der ikke kan stilles med samme holdopstilling hele sæsonen, hvorfor der må hentes
spillere op fra veteranerne. Men lyst ser det ud. Der er her i efteråret kommet nye spillere til, som
måske kan ” løse problemet”. Der arbejdes på, at få tilknyttet serie 1 holdet en fast træner til
sæsonen 2018.

Vore yngste spillere, juniorerne, har trænet ivrigt mandage og torsdage. Især holdet bestående af
de yngste juniorer har været fuld besat – mellem 20 -25 juniorer har trænet på 2 baner 2 gange
om ugen. Der har været afholdt Tennisskole, aktiv ferie dag og 2 gange DGI juniortour.

Panterne har igen i år været aktive. Der er spillet og trænet mandag og onsdag, hvor banerne stort
set er fyldt op hver eneste gang. De har afholdt Pantercup i juni måned med 32 deltagere fra egen
klub. Stævnet blev sponsoret af Nordeafonden. Der har været afholdt Sommerfest og snarligt går
turen sydpå i november måned til La Palma, hvor der skal spilles og hygges.

Udover disse faste træningsdage, har bestyrelsen forsøgt at arrangere en del aktiviter, som
tilgodeser alle aldre og niveauer i klubben.

Et aktivitetstilbud, som vi startede op i 2015, og som vi har vi gentaget i den forløbne sæson er
Drop in med handicap-point. Vi har spillet hver mandag aften i 2 timer. Tilslutningen har været
nogenlunde (mellem 8 og 14 deltagere), dog ikke helt så god som sidste år. Hver spiller fik tildelt et
handicap-point, således at kampene kunne blive forholdsvis jævnbyrdige. Vinderen af denne
turnering afsløres til festen på fredag den. 29. September.

Et ganske nyt tiltag i 2017 var ”AATK Mix Open”, som blev fint modtaget. Allerede efter 10 dages
annoncering måtte der lukkes for tilmelding. En aktivitet som jeg godt kan love vil blive gentaget i
2018.

Kvindernes egen turneringsstævne Ladies Cup var i år igen en succes med 25 deltagere fra 8
forskellige klubber. Stævnet blev afholdt i fint vejr, og der blev uddelt gode præmier til de 3
spillere, der havde opnået flest point efter de 5 kampe.

Igen i år har mange af vore medlemmer deltaget i DGI turnering, nemlig i alt 9 hold fra AATK.
Og det blev til flotte placeringer til nogle af dem. Ligesom mange af vore medlemmer har deltaget
i den interne turnering, hvor der har været meget flot tilslutning, om end alle desværre ikke har
fået spillet deres kampe. Der har været 11 puljer i alt: 3 puljer mix double, 2 dame double og 2
dame single, 2 herre double og 2 herre single. Som noget nyt har der været niveauopdelte puljer i
år. Præmier til vinderne bliver uddelt til klubmester på fredag, så meld jer endelig til.

Nu har jeg nævnt klubmester et par gange, og I kan endnu nå at tilmelde jer dette arrangement.
Som optakt til Klubfesten bliver der afholdt turnering. Selve festen starter kl.19, hvor Bjarne
traditionen tro serverer sild og Kong Fiddes livret, og jeg er sikker på det bliver festligt for i år er
der tilmed arrangeret underholdning. Så mød op til en festlig aften på fredag.

Som bestyrelse glædes og motiveres vi af den opbakning, der bliver vist klubben. Og personligt
håber jeg, at endnu flere af vore medlemmer vil bakke når der er aktiviter i klubben, for 18
medlemmer til et arrangement er ikke mange, når klubben består af 179 medlemmer.
Og som bekendt er der ingenting, som kommer af selv – ja, det skulle da lige være nullermænd!
Jeg vil derfor gerne sige mange tak til bestyrelsen for indsatsen i det forgangne år. Og tak til alle
medlemmer for den tillid og engagement der bliver vist os. En god vintersæson til alle.
Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
I kassererens fravær fremlagde Mette Tiedemann regnskab.
Overskud er på kr. 29.098. Lidt flere kontingent indtægter end foregående år og flere udgifter til bolde og materialekøb, ellers på
samme niveau som 2015. Det blev godkendt.
Under regnskabet blev diskuteret evt. brug af overskud og formue,
bl. lys på banerne, forbedring af hjemmeside, annoncer på facebook,
brug af Iphone. Formanden fortalte, at der nærmer sig et 100 års jubilæum, så der bliver muligvis brug for penge i den forbindelse.
4. Behandling af forslag
Der var ikke fremkommet forslag.
5. Valg af:
a. Bestyrelsesmedlemmer - Vælges for 2 år.
Lisbet Matthiesen, Anna Marie Munck, Torben Christiansen, Mette Tiedemann,
genopstiller. Alle blev genvalgt.

Ralf Gangolf blev valgt som substitut for Thomas Knudsen, der er stoppet på
grund af personlige årsager.
b. 2 suppleanter - Vælges for et år.
Paul Jensen og Anne Duus Sørensen blev valgt
c. 1 revisor - Vælges for et år
Hans Jørn Krogh blev valgt
d. 1 revisorsuppleant - Vælges for et år.
Svend Nielsen blev valgt
6. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Søren Baandrup spurgte vedr. dræn, om der ikke skulle være låg på rørene, da
de havde fundet en af deres bolde i et af rørene. Det bliver der kigget på i f.m.
rensning af brøndene.
Torben Christiansen kom med forslag om at ændre fredags drop-in til kommune
drop-in om søndagen, hvor man f.eks. kunne give kr. 20, og så skulle man evt. have
en sandwich bagefter.
Anne Duus Sørensen mente, man kunne flytte fredags drop-in fra kl. 15 - 17 til kl. 16
- 18, så folk bedre kunne nå det.
Knud Andersen foreslog samarbejde imellem de sønderjyske klubber og evt. få
knyttet nogle klubber til os. Få fat i ildsjæle fra andre klubber.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og samtidig sagde han, at
bestyrelsen gør et godt stykke arbejde. Vi gik ikke ned på kage! Vi takker!
Til slut takkede formanden Frank, og generalforsamlingen var slut.
Bestyrelsen Aabenraa Tennisklub, ref. Mette

