Referat af generalforsamling i AIA Tranbjerg Tennis, 16. marts 2017

1. Valg af dirigent
Kim Borgstrøm blev valgt

2. Formandens beretning
Formand Amanda Dahl berettede om 2016:
 Sæson 2016 har været en tung sæson rent medlemsmæssigt. Klubben har
alene haft 51 betalende medlemmer i 2016. Forhåbentlig får klubben flere
medlemmer i 2017 – det vil der blive sat meget fokus på.
 Der var blevet afholdt ét socialt arrangement med grill og spil. Det havde
været en meget hyggelig dag med godt vejr og god stemning.
 Forældre/barn turneringen var blevet aflyst på grund af for få tilmeldinger –
der var ikke nok til at lave en lille turnering.
 Sæson 2016 har også budt på meget hærværk på banerne. Der er flere
gange blevet tændt for vandet, som har kørt i flere timer og oversvømmet
nogle af banerne. Chris er flere gange kørt ned for at slukke for vandet og
hærværket har også medført, at det har været nødvendigt at lukke for
adgangen til at spille på banerne på grund af vand. Der skal findes en
løsning i 2017 – evt. i form af timer eller andet, der kan sikre, at vandet bliver
slukket hurtigt. Det er ikke holdbart, at det er nødvendigt at slukke helt for
vandet for at undgå mere hærværk.
 Sæson 2016 har også budt på et sponsorat fra Simon Eifers mors
arbejdsplads. Else Eifer tilbød bestyrelsen at lave en ansøgning til en puljelodtrækning på hendes arbejde, og AIA Tranbjerg vandt pulje-lodtrækningen
på 7500 kr. Amanda Dahl oplyste, at beløbet skal bruges til at få flere
medlemmer, og at beløbet også skal komme Simon Eifer til gode, da det er
en forudsætning for at få beløbet. Bestyrelsen påtænker at lave en social
tennisdag, hvor klubbens unge kan tage en ven med gratis – det er tænkt
som en form for tennisskole-dag.
 Klubben har i 2016 fået udbetalt tilskud på 1077 kr. til ældreidræt for klubbens
medlemmer over 60. Det er uvist, om tilskuddet også vil blive udbudt i 2017.
 Der er behov for nyt loft i klubhuset. Bestyrelsen er i gang med at undersøge
muligheden for at få lavet loftet.
 Kontingentet er uændret i 2017. Som noget nyt tilbyder klubben nu et
familiemedlemskab til 1900 kr. Medlemskabet inkluderer fuldt medlemskab
for husstandens 2 voksne og alle husstandens børn under 18 år. Træning er
naturligvis også inkluderet.

3. Regnskab og budget
Formand Amanda Dahl gennemgik regnskabet for 2016, og revisor Kim Borgstrøm
supplerede løbende. Amanda Dahl oplyste, at der ikke var blevet søgt
aktivitetsstøtte for 2016, da klubben havde haft meget få børne- og
ungdomsspillere. Amanda Dahl oplyste, at der er et krav om minimum 4 spillere per
lektion for at opfylde kravet til aktivitetsstøtte, hvilket ikke var opfyldt på
puslingeholdet, hvor der kun var 3. Der var desuden krav om at dokumentere alle
fremmødte til de enkelte tennislektioner, hvilket ikke havde været muligt i 2016.
Klubben vil naturligvis søge aktivitetsstøtte i 2017, såfremt der er børn og unge nok.
Amanda Dahl bemærkede, at klubbens overskud var vældig flot i forhold til det
meget lave medlemstal. Der havde været en fornuftig forvaltning af klubbens midler,
og derudover havde den udbetalte aktivitetsstøtte og det udbetalte lokaletilskud
naturligvis også meget i forhold til overskuddet.

Hovedtal:
Indtægter: 64891,62 kr.
Driftsudgifter: 18687,24 kr.
Baneudgifter: 29270,32 kr.
Overskud i alt for 2016: 16933,36 kr.

Regnskabet for 2016 blev godkendt.

4. Forslag
Ingen forslag var indgået

5. Valg





Amanda Dahl var ikke villig til genvalg som formand
Andrius Pavilionis var på valg, og var ikke villig til genvalg til bestyrelsen
Tina Voltelen var ikke på valg, og ønskede at fortsætte i bestyrelsen
Francisco Cordoba var ikke på valg, og ønskede at fortsætte i bestyrelsen

 Efter lidt drøftelse frem og tilbage, blev Andrius Pavilionis og Amanda Dahl
enige om, at de gerne ville fortsætte i bestyrelsen.
 Amanda Dahl valgt ind som formand for en ét-årig periode

 Andrius Pavilionis blev valgt ind i bestyrelsen for en to-årig periode
 Lise Christensen blev valgt ind som suppleant for en ét-årig periode
 Revisor Kim Borgstrøm oplyste, at han ikke ønskede at fortsætte som revisor
for bestyrelsen af personlige årsager.

6. Evt.
 Forsamlingen drøftede muligheden for at få nye medlemmer – mere reklame
for klubben. Det kunne eventuelt være annoncer i Tranbjerg Tidende eller på
Facebooksiden Borger i Tranbjerg.
 Birgit Testrup oplyste, at man kunne søge et tilskud på 2500 kr. hos Tranbjerg
Tidende. Man skal blot redegøre for, hvad tilskuddet skal bruges til. Birgit
Testrup oplyste, at hun gerne ville lave en ansøgning om tilskud, hvis hun
kunne få input fra bestyrelsen om, hvad der skulle søges til. Forsamlingen
drøftede, at vi kunne søge om tilskud til loftet i klubhuset, da det trænger til at
blive skiftet ud. Aftalt, at Birgit Testrup skriver ansøgning og sender til
Formand Amanda Dahl, som sender videre til Tranbjerg Tidende.

Referent: Amanda Dahl

