
 

Indkaldelse til generalforsamling i  

Brøndby Strand Tennisklub 

lørdag den 27. april 2019 kl. 10 
 

 

 

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  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a) Formand (Jan Krølle Clausen) på valg, modtager genvalg 

b) Næstformand (Susanne Andersen) ikke på valg 

c) Sekretær (Hanne Haugaard) på valg, modtager genvalg 

d) Kasserer (Annie Uldall) ikke på valg 

e) Juniorudvalgsformand - vakant  

f) Turneringsudvalgsform (Thomas Rosenmejer) ikke på valg  

g) Motionsudvalgsformand (Henrik Vinther) på valg, modtager genvalg 

7. Valg af juniorudvalgsmedlemmer 

8. Valg af turneringsudvalgsmedlemmer 

9. Valg af motionsudvalgsmedlemmer  

10. Valg af revisor og revisorsuppleant   

11. Eventuelt 

 Herunder: 

 Tilmelding til ’ad hoc udvalg’ 

 Hvem vil arrangere Klubfest? 

  

 

Referat 
Tilstede: 11 medlemmer foruden bestyrelsen 

Formanden Jan Krølle Clausen bød velkommen. 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Preben Rasmussen som dirigent. Preben blev valgt. Preben konstaterede, 

 at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne var rettidigt og korrekt indkaldt. 

 

2. Formandens beretning 

Krølle indledte sin beretning med, at vi igen i 2018 måtte kæmpe med vejret, og at vi i 2018 

 havde haft for meget sol! 

Krøllede takkede de fremmødte til arbejdsdagene og konstaterede, at når arbejdet er 

 veltilrettelagt kan det overstås på 1-1½ time. 

Der har været afholdt ca. 25 motionsaftener, de fleste med spisning. Der er plads til flere 

 motionister, også yngre motionister efterlyses. 

Sct. Hans turnering og afslutningsfest blev ikke til noget, men vi håber der kommer gang i 

 det i år.  

På det sportslige område kører det rigtig godt. 

Herre 1 senior og dameholdet er rykket op i 2. division. 

U14 holdet endte som nummer 2 i deres pulje efter en flot indsats. 

U18 holdet vandt den indledende pulje, men tabte i slutspillet. 
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Motionsholdet endte midt i rækken. 

 

Indendørs holdkampe for både dame- og herreholdet er også gået godt. 

Thomas Rosenmeier blev fremhævet for sine flotte individuelle præstationer i denne sæson, 

 ligesom han blev kåret ved Brøndby Kommunes frivillighedsfest. 

Der spilles stadig skumtennis om lørdagen, men fremmødet er er også dalende. 

 

Samarbejdet med BTK er ikke rigtig kommet i gang. Interessen har ikke været så stor 

 alligevel. Planerne om et andet gulv i BTK-hallen er også i venteposition, efter at flere 

 muligheder er undersøgt. 

Vi er stadig med i Tennissportens dag og Store Legedag. Klubben har afholdt møde med Kitte 

 Gry fra DTF omkring udvikling af klubben og rekruttering af nye medlemmer. 

Terrassen er blevet malet en gang, og nu satser vi på at få gjort tribunen mere brugbar med 

 hjælp fra medlemmerne. 

 

Formanden roste bestyrelsen for det gode samarbejde. 

 

3. Regnskab 

Henrik Vinther fremlagde regnskabet. 

På nogle punkter ligger vi over budgettet, på andre punkter under, hvilket gør, at vi kommer 

 ud med et mindre underskud end budgetteret. Underskuddet er knap 4.000 kr., som tages af 

 egenkapitalen.  

Umiddelbart har vi haft større kontingentindtægter i ungdomsafdelingen og fald i 

 kontingentindtægter i seniorafdelingen end budgetteret. 

Specielt på udgiftssiden er der brugt færre penge end budgetteret. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

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

budget. 

Henrik fremlagde budgettet. 

Vi kører videre med samme kontingentsatser, indmeldelsegebyr, som inkluderer nøgler, og 

baneleje. 

Vi budgetterer med et underskud på ca. 10.000 kr. 

Der er sat penge af til klubarrangementer, så bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at 

 komme med forslag til tiltag og arrangementer. 

 

Bo opfordrede til at afsætte penge til at rekruttere nye  medlemmer.  

Henrik fortalte, at bestyrelsen har prøvet mange ting. Vi forsøger pt. at købe annoncer på de 

 sociale medier. Vi kan nok finde pengene, hvis frivillige har forslag til tiltag omkring 

 rekruttering. 

Budgettet for 2019/ 20 blev godkendt. 

 

5. Indkomne forslag  

Ingen indkomne forslag 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a) Formand (Jan Krølle Clausen) på valg, modtager genvalg 

Krølle blev valgt. 
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b) Næstformand (Susanne Andersen) ikke på valg 

c) Sekretær (Hanne Haugaard) på valg, modtager genvalg 

Hanne blev valgt. 

d) Kasserer (Annie Uldall) ikke på valg 

e) Juniorudvalgsformand - vakant  

Ingen stillede op. Bestyrelsen må arbejde videre på at finde en 

 juniorudvalgsformand. 

Der blev opfordret til at søge en repræsentant blandt forældrene. 

f) Turneringsudvalgsform (Thomas Rosenmejer) ikke på valg  

g) Motionsudvalgsformand (Henrik Vinther) på valg, modtager genvalg 

Henrik blev valgt. 

 

7. Valg af juniorudvalgsmedlemmer 

Claus Olsen vil gerne fortsætte og blev valgt. 

 

8. Valg af turneringsudvalgsmedlemmer 

Carsten Pagh, Johnny Rasmussen og Patricia Verdier vil gerne fortsætte og blev valgt. 

 

9. Valg af motionsudvalgsmedlemmer  

Ingen stillede decideret op, men bestyrelsen har også lagt op til at melde sig til ad 

 hoc. udvalg omkring forskellige opgaver.  

 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant   

Bo Skovgård blev genvalgt til revisor og Birgit Reseke genvalgt til revisorsuppleant. 

 

11. Eventuelt 

 Tilmelding til ’ad hoc udvalg’ 

 Niels Brandt og Svend Åge Jensen havde meldt sig på forhånd. Preben 

  Rasmussen, Mette Krebs Haagensen, Kim Krebs Haagensen og Anne-Lise 

  Boutrup meldte sig på dagen. Dejligt! 

 Hvem vil arrangere Klubfest? 

  

Bo opfordrede til at få LED-lys på banerne. Henrik har kontaktet kommunen. 

Thomas meddelte, at vi ikke kunne spille tennis i dag pga. af regnevejret, men at vi starter 

 med at hænge net op søndag morgen kl. 10. 

 

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

 

 

Referent ___________________________________ 

 Hanne Haugaard 

 

 

 

Dirigent____________________________________ 

 Preben Rasmussen 

 

 


