
 

Referat fra generalforsamling i  

Brøndby Strand Tennisklub 

lørdag den 25. april 2015  
 

  

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

 
1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 

4. Fastsættelse af kontingent, indmeldelsesgebyr, baneleje for indendørstimer samt budget. 

5. Indkomne forslag  

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer: 

Se bilag 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a) Formand (Henrik Vinther) på valg, modtager ikke genvalg 

b) Næstformand (Susanne Andersen) ikke på valg 

c) Sekretær (Hanne Haugaard) på valg, villig til genvalg 

d) Kasserer (Annie Uldall) ikke på valg 

e) Juniorudvalgsformand (Mogens Andersen) på valg, modtager ikke genvalg 

f) Turneringsudvalgsform (Thomas Rosenmejer) ikke på valg  

g) Motionsudvalgsformand på valg, Henrik Vinther opstiller 

7. Valg af juniorudvalgsmedlemmer 

8. Valg af turneringsudvalgsmedlemmer 

9. Valg af motionsudvalgsmedlemmer 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant 

11. Eventuelt 

 

 

Ca. 15 stemmeberettigede medlemmer samt Henrik, Annie, Susanne, Thomas og Hanne fra 

bestyrelsen var mødt frem. 

 

1. Valg af dirigent 

Henrik bød alle velkommen til BST’s generalforsamling og foreslog Preben Rasmussen 

som dirigent. Henrik antydede, at det var jubilæumsår, og det kan bekræftes, at klubben er 

startet 3. juli 1975 og således har 40 års jubilæum. 

Preben blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne var 

rettidigt og korrekt indkaldt. 

 

2. Formandens beretning 

Arbejdsdagen op til sæsonstart havde stort fremmøde, og opgaverne var hurtigt klaret ved 

fælles hjælp. Stor tak for det. 

Banerne er klar og vandlingsanlægget er under opsyn for fejl. Anlæg og klubhus har i år 

ikke været præget af hærværk og skader. Dog forsvinder der stadig bestik og lign. hen 

over vinteren. 

Henrik efterlyste kandidater til formandsposten og juniorformandsposten. 

Vi har mange medlemmer i klubben, som selvfølgelig gerne vil spille tennis. Det kunne 

være rart at flere også tilbød sig til arbejdsopgaver, så vi løftede mere i fællesskab. Der 

lød en opfordring til ikke at skælde ud på de frivillige, som gør et stort stykke arbejde. 

Der er afsat penge til nye tiltag, flere arrangementer og fx sociale turneringer. Kom med 

gode ideer og meld dig også gerne til at være tovholder på ideen. 



 

Sportsligt er der ikke de store overraskelser. Der er sket ændringer i seniorrækkerne, hvor 

mænd og kvinder er delt op. 

Juniorerne klarer sig godt. 

Der er afholdt møde omkring ændringer til motionsaftenerne om tirsdagen. Birgitte har 

ændret programmet, så tag godt imod det! Henrik fortsætter med mad til motionsaftener-

ne. 

Kommunen er behjælpelige med de ting, vi ønsker lavet, men det bliver ikke altid ordnet 

nu og her. Vi oplever en positiv indstilling.  

Henrik opfordrede nuværende medlemmer til at ’hale’ tidligere medlemmer med igen. 

Vi vil holde opslagstavler og hjemmesiden ajour. 

Henrik takkede bestyrelsen og Brøndby Kommune. 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Regnskab 

Annie fremlagde regnskabet med et overskud på 20.000 kr., som overføres til 

egenkapitalen.  

Annie kommenterede, at kontingentindtægterne var 3.000 kr. lavere end budgetteret. 

Under udgifter var både udgiften til administration, anlæg og nyanskaffelser, 

turneringsafdeling og motionsafdelingen mindre end budgetteret. 

Annie udtrykte, at bestyrelsen håber, at der bruges flere penge i motionsafdelingen i den 

kommende sæson. 

Vi har haft en medlemstilbagegang på 2 medlemmer. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Fastsættelse af kontingent, indmeldelsesgebyr, baneleje for indendørstimer samt 

budget. 

Kontingent, baneleje og indmeldelsesgebyr fortsætter uændret. 

For sæson 2015/16 budgetteres med et mindre underskud på 4.500 kr. 

Igen skal det fremhæves, at bestyrelsen gerne ser nye tiltag fra medlemmerne og er villige 

til også at prioritere det økonomisk. 

Der er afsat penge til en klubfest, og der efterlyses et festudvalg. 

Budgettet 2015/16 blev vedtaget. 

 

5. Indkomne forslag  

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer: 

Se bilag 

Årsagen til vedtægtsændringerne er behov for justering i forhold til de eksisterende vilkår      

omkring indbetaling af kontingent osv. 

Vedtægtsændringerne blev vedtaget. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a) Formand (Henrik Vinther) på valg, modtager ikke genvalg 

Ingen ønskede at stille op og der blev ikke valgt nogen formand. 

Bestyrelsen ønsker at køre klubben videre, og opgaverne fordeles mellem 

bestyrelsens medlemmer. 

b) Næstformand (Susanne Andersen) ikke på valg 

c) Sekretær (Hanne Haugaard) på valg, Hanne genvalgt. 

d) Kasserer (Annie Uldall) ikke på valg 

e) Juniorudvalgsformand (Mogens Andersen) på valg, modtager ikke genvalg. 

Ingen ønskede at stille op. Bestyrelsen må prøve at finde et emne. 

f) Turneringsudvalgsformand (Thomas Rosenmejer) ikke på valg  



 

g) Motionsudvalgsformand på valg, Henrik Vinther opstiller. Henrik valgt. 

 

7. Valg af juniorudvalgsmedlemmer 

Claus Olsen og Stinna Mortensen valgt. 

 

8. Valg af turneringsudvalgsmedlemmer 

Ole Mortensen, Patricia Verdier og Johnny Rasmussen valgt 

 

9. Valg af motionsudvalgsmedlemmer 

Ole Moll og Annelise Boutrup valgt  

Birgitte Vogel vil gerne hjælpe om tirsdagen. 

 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Bo Skovgaard genvalgt som revisor 

Birgit Reseke genvalgt som revisorsuppleant. 

 

11. Eventuelt 

Der blev spurgt, om bestyrelsen gjorde noget for at få flere medlemmer til at møde op til 

generalforsamlingen. Tendensen er overalt, at færre møder op. 

En ide er at skitsere og definere en opgaves omfang, det kan måske få folk til at overveje at 

melde sig og være behjælpelige. 

Det blev foreslået, at alle medlemmer i klubben påtager sig en afgrænset opgave. 

Det blev foreslået, at generalforsamlingen ligger i forbindelse med at arrangement for at 

tiltrække folk. Åbningsturnering og morgenbuffet er måske ikke nok længere! 

Opfordring til at søge inspiration i DTF’s lederakademi. 

Bestyrelsen kan overveje at ansætte en banemand til at aflaste formanden. 

Jubilæumsarrangement blev foreslået. 

Rita, Susanne og Jan meldte sig til at arbejde videre med det. 

 

Preben erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden. 

 

 

Referent: 

 

  Hanne Haugaard 

 

 

 

Dirigent: 

  Preben Rasmussen 

 


