Referat af generalforsamling i Brøndby Strand Tennisklub
lørdag den 23. april 2016
1. Valg af dirigent:
Sten Christensen blev valgt til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var
lovlig indkaldt.
Birgitte Vogel blev valgt til referent.
2. Bestyrelsens beretning (Henrik Vinther):
Glæde over mange fremmødte på arbejdsdagen.
Flere fremmødte på generalforsamlingen end forventet.
Medlemstallet stadig dalende dog med aftagende hastighed.
Åbent hus den 8. maj 2016.
BST-aften starter den 26. april.
Besked til medlemmerne: Rør ikke installationerne, skru ikke på op for vandvarmeren.
Vandet bliver kontrolleret for legionella.
Der har kun kunnet stilles ét hold til motionistholdkampe.
Anna-Lisa Boutrup oplyste om tiltag vedr. seniorspil, og Birgitte Vogel mente, at mail vedr.
holdkampe burde sendes ud til alle, så vi ikke havde været nødt til at stille med et hold
mindre.
.
3. Regnskab (Annie Uldall):
Igen blev det faldende medlemstal og deraf faldende kontingenter nævnt.
Regnskabet udviste et overskud på 8.239,27 kr., der overføres til egenkapitalen, og blev
godkendt uden bemærkninger.
4. Budget for 2016:
Kontingent, indmeldelsesgebyr og baneleje for indendørstimer fortsætter uændret.
Bo Skovgaard efterlyste bedre/nyere bolde i den fælles boldkasse.
Et medlem fortalte, at det var muligt at renvaske de hvide pointbolde. Der blev henvist til
arbejdsdagen.
Rita Jensen foreslog fjernelse af nedsat kontingent for pensionister.
Budgettet godkendt.
5. Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Nyvalgt/genvalgt blev
Formand: Jan Krølle Clausen
Næstformand: Susanne Andersen
Kasserer: Annie Uldall
Juniorformand: Stinna Mortensen
Turneringsformand: Thomas Rosenmejer
Henrik Vinther og Hanne Haugaard fortsætter på deres pladser i bestyrelsen.

7. Valg af juniorudvalgsmedlemmer:
Følgende blev valgt: Claus Olsen, Mohammad Khan
8. Valg af turneringsudvalgsmedlemmer:
Følgende blev valgt: John Roy Vesterholm, Patricia Verdier, Johnny Rasmussen, Ole
Mortensen
9. Valg af motionsudvalgsmedlemmer:
Der blev ikke valgt medlemmer til motionsudvalget
10. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Bo Skovgaard blev genvalgt som revisor.
Birgit Reseke blev genvalgt som revisorsuppleant.
11. Eventuelt:
John Løfgren gjorde opmærksom på, at der var ukrudt på banerne.
Henrik Vinther foreslog en ekstra arbejdsdag.
Rita Jensen foreslog, at vi betalte os fra det og søgte tilskud hos kommunen senere.
John Roy Vesterholm vil sammen med et par andre medlemmer danne et aktivitetsudvalg og
bl.a. arbejde på at øge antallet af medlemmer.
Da der ikke var mere at behandle takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede
generalforsamlingen for afsluttet.

