Generalforsamling d. 4/4 2018.
Ref.
Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Jørgen Ravn som dirigent, dette
blev vedtaget.
Punkt 1.
Jørgen takkede for valget og gik over til mødeindkaldelsens validitet. Medlemmer havde modtaget
indkaldelse ca. 1 månede tidligere, så indkaldelsen blev godkendt. Så dirigenten kunne hermed
konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet og åbnede hermed Generalforsamlingen.
Punkt 2.
Derefter gik man over til formandens beretning, formanden beretning blev godkendt efter en snak
omkring klubbens medlems status samt fremtiden, hvor der var en snak, om hvor klubben var på
vej hen, udvikling, medlemstilgang. (formandens fulde beretning, kan læses på vores hjemmeside)
Punkt 3.
Kasseren Vagn Knudsen var forhindret i at deltage (var på sygehuset til scanning af arm).
Jørgen Ravn har haft kontakt til Vagn og fik oplyst at kasse beholdning v. indgangen til sæson 2018
var kr. 91.000 og ved udgangen var beløbet kr. 93.000.
Punkt 4.
Der var enighed om, at bibeholde kontingentet som i 2018. dette blev godkendt.
Punkt 5.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant: Jørgen Ravn, Tonny Floodness, Bjarne Gadebush
modtog alle genvalg. Bjarne havde dog ikke fået kontakt til Per Kristensen og Lasse lovede tage
kontak.
Punkt 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.
Punkt 7.
Indkomne forslag. – der var ingen, så det emne blev også vedtaget.
Punkt 8. eventuelt.

Flg. Blev diskuteret under EVT.
•

•

•

•
•
•

Rema1000 / Superbrugsen – skumtennis. Jørgen ?? Bjarne tager kontakt til Kertemind
tennisklub og hører hvordan de griber arrangementet an.
Lasse: Der skal min. Være 6-8 deltager med ens trøjer. Stort reklameskilt/Banan skilt med
info om klubben. Evt. foldere.
Snak om info på opslagstavler ved indkørsel til byen. Bjarne lovede at kontakte Shell
(Annette Lehrmann) og spørge ind til pris og mulighed for opslag. Der skal skaffes et
passende plakat/billede til formålet.
Lasse lovede at lave opslag på facebook – 5683 Haarby. Teksten er inspireret af materialet
sendt til dagsaktivisterne (dog tilpasset). Lasse sender forslag rundt inden det ryger på
facebook.
Der indkaldes til baneklargøring d. 4/5 kl. 9. Tonny gav Lasse tidligere udsendt mail til
inspiration. Ole har solgt sin traktor og vi forsøger at finde alternativ – leje hos Delpin.
Hjemmeside: 2 udestående – Rene Benztsen skal ikke længere fremgå som træner.
Google har fejloplysning om Tennis hjemsted. Det forsøger Lasse (IGEN) at få rettet.
Lasse sender mail vedr. baneklargøring og kontingent indbetaling som udsendes til:
Bestyrelsen, Tobias, Per K. Ole Jensen, Ivan Larsen (Medl. 2018)
Flemming Dyrlæge, Margit, Steffen, Ole Nielsen, Susanne Groesen, Ole Mortensen.

Efter Generalforsamlingen, konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde. –
Formand Bjarne Gadebusch – Bygningsopsyn Jørgen Ravn – Baneformand Tonny Floodness
Vi afventer om Suppleant Per Kristensen kan fortsætte.

Ref. Lasse Jørgensen.

