Generalforsamling den 30-03 2017 kl.19
1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Tonny Floodness som
dirigent, dette blev vedtaget. Indkaldelsen var udsendt rettidigt og blev godkendt.
Dirigenten kunne hermed konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet og
åbnede hermed Generalforsamlingen
2. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse.
Vagn fremlagde regnskabet som var blevet godkendt af revisorerne. Vagn kunne
konstatere at klubbens økonomi, var rimelig god, der blev stillet spørgsmål, til nogle
enkelte punkter. Væsentlige udgifter i 2015/2016: Engangsudgift til nøgler på kr.
6000. Indtægt (2015) for sponsorer på kr. 15.000. Indtægt sponsorer (2016) kr. 3.000.
Vagn viste en graf som talte sit tydelige sprog. Antallet af medlemmer er faldet stødt.
Status 2016: 17 (Seniorer), 3 (ungdom), 8 (efterskole).
Regnskabet blev godkendt.

3. Formandens beretning.
Bjarne havde skrevet en meget detaljeret beretning om året 2016.
Formandens fulde beretning, kan læses på vores hjemmeside.

4. Kontingent 2017.
Der var enighed om, at bibeholde kontingentet som i 2017. dette blev godkendt.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
Formand Bjarne Gadebusch, Næstformand Jørgen Ravn, baneformand Tonny
Floodness samt suppleant Per Kristensen er på valg.
Alle modtog genvalg.
6. Valg af revisorer.
Anette Clausen og Poul Skov samt suppleant Steffen Skov havde alle meddelt
at de gerne ville tage et år mere, så det blev genvalg til alle 3.

7. Eventuelt:
Bjarne havde indsendt 3 forslag til generalforsamlingen:
Forslag 1:
Alle bestyrelsesmedlemmer tildeles, hver 2 rør bolde ved sæsonstart, som tak for deres
indsats i årets løb. Forslaget blev vedtaget.
Forslag 2:
Der betales kørselsgodtgørelse til Bestyrelsesmedlemmer, som deltager i
aktiviteter/møder under Fyens Tennis Union samt Dansk Tennis Forbund. – Der kan dog
også ydes godtgørelse for anden kørsel, som har relation til klubben, men det skal i hvert
enkelt tilfælde godkendes af bestyrelsen.
Forslaget blev vedtaget.
Honorering: Der betales for samtlige kilometer imellem hjem og mødested.
Administrationen skal fungere ved at der sendes en email til kassereren som udbetaler
beløbet når det er godkendt af bestyrelsen.
Kortere ture (genbrugsplads mm. Honoreres ikke).
Forslag3:
Ønsker nogle af klubbens medlemmer, at deltage i turneringer under Fyens Tennis
Union eller Dansk Tennisforbund, vil klubben godtgøre halvdelen af indmeldelses
gebyret ved deltagelsen.
Forslaget bortfalder.
Forretningen ”Ketshop” holder udsalg d. 20/21 og 22 april. Det sker overfor forretningen
i Søndergade 7. Ved næste udsendelse af mail til medlemmer skal denne information
med.

Efter Generalforsamlingen, konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde.
Formand Bjarne Gadebusch, næstformand Jørgen Ravn, Baneformand Tonny Floodness,
Suppleant Per Kristensen

