
 

Referat af generalforsamling i  

Brøndby Strand Tennisklub 

lørdag den 20. april 2013  
 

 

 

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

 
Valg af dirigent 

 

1. Formandens beretning 

2. Regnskab 

3. Fastsættelse af kontingent, indskud, baneleje for indendørs timer samt budget. 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a) Formand (Henrik Vinther) På valg 

b) Næstformand (Ubesat) Ikke på valg 

c) Sekretær (Phu Van Nguyen) På valg 

d) Kasserer (Annie Uldall) Ikke på valg 

e) Juniorudvalgsformand (Mogens Andersen) På valg 

f) Turneringsudvalgsform. (Thomas Rosenmejer) Ikke på valg 

g) Motionsudvalgsformand (Susanne Andersen) På valg  

6. Valg af juniorudvalgsmedlemmer 

7. Valg af turneringsudvalgsmedlemmer 

8. Valg af motionsudvalgsmedlemmer 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

10. Eventuelt 

 
17 (+ bestyrelsen minus Irena) stemmeberettigede medlemmer var fremmødt. 

 

Valg af dirigent 

Henrik bød alle velkommen til BST’s 38. generalforsamling og foreslog Bo Skovgaard som 

dirigent. Bo Skovgaard blev valgt som dirigent uden modkandidat. 

 

Bo takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen i henhold til klubbens 

vedtægter var rettidigt og korrekt indkaldt.  

 

1. Formandens beretning 

Se særskilt notat. 

 

2. Regnskab 

Annie gennemgik kort regnskabet for sæson 2012/2013. 

 

Største regnskabsmæssige ændring i forhold til budgettet er, at klubben fik flere tilskudspenge fra 

kommunen – cirka 30.000 kr. på grund af flere juniormedlemmer / forhøjet tilskud pr. medlem. 

 

Overskuddet overføres til klubbens egenkapital. 

 

Bo konstaterede, at der er mange penge i klubkassen – pengene skal bruges til gavn for 

medlemmerne og flere aktiviteter for klubbens medlemmer.  

 

Regnskabet blev godkendt. 
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3. Fastsættelse af kontingent mv. 

Kontingent, baneleje og indskud fortsætter uændret. 

 

For sæson 2013/2014 budgetteres der med et overskud på 17.000 kr.  

 

Budget 2013/2014 blev vedtaget 

 

4. Indkomne forslag 

Der var ikke kommet forslag. 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Formand – Henrik genvælges uden modkandidat. 

Næstformand – ikke på valg, men Irena har valgt at gå af.  

Sekretær – Phu genopstiller ikke. Hanne Haugaard valgt uden modkandidat.  

Juniorudvalgsformand – Mogens genvalgt uden modkandidat. 

Motionsudvalgsformand – Susanne genvalgt uden modkandidat.  

 

6. Valg af juniorudvalgsmedlemmer 

Tilsagn fra:  

 

Finn Meldhede 

Claus Olsen 

 

Begge kandidater blev valgt. 

 

7. Valg af turneringsudvalgsmedlemmer 

Tilsagn fra: 

 

Ole Mortensen 

Jacob Budtz 

Rasmus Badstue 

Patricia Verdier 

Johnny Rasmussen 

 

Alle fem blev valgt. 

 

8. Valg af motionsudvalgsmedlemmer 

Tilsagn fra: 

 

Mette Krebs 

Annie Holck 

Hanne Haugaard 

 

Alle tre blev valgt. 
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9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Bo Skovgaard blev genvalgt som revisor. 

Birgit Reseke blev genvalgt som revisorsuppleant. 

 

10. Eventuelt 

Hannes spørgsmål: Har bestyrelsen overvejet nogen aktiviteter/planer for den kommende sæson? 

Henriks svar: En Skt. Hans turnering lørdag den 22/6, en intern turnering, motionstræning for 

motionister. Henrik påpeger at der er visse udfordringer med at realisere aktiviteterne, da kun få 

medlemmer melder sig til at løfte aktiviteterne. Hvis flere medlemmer engagerer sig, kan der 

realiseres flere aktiviteter end nu. 

Bo: Hvis bestyrelsen synliggør aktiviteter/arrangementer kan folk tilmelde sig som hjælpere - via 

digitale og mundlige kanaler.  

 

Hanne: Motion 2 er åben for tilmelding. Ønsker du at spille på holdet sker tilmelding til Ole Moll. 

Annie: Seniorspillere, der meldte sig ind i 2012 er pr. brev tilbudt gratis træning i 4 timer hos 

Thomas. Tilmelding på hjemmesiden. 

 

 

Bo erklærede generalforsamlingen for afsluttet og lukket – og takkede for fremmødet. 

 

 

Referent: 

 

 

Phu Van Nguyen 

 

 

Dirigent: 

 

 

 

Bo Skovgaard 


