Referat fra generalforsamling i
Brøndby Strand Tennisklub
lørdag den 22. april 2017 kl. 10
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Fastsættelse af kontingent, indmeldelsesgebyr, baneleje for indendørstimer samt budget.
Bestyrelsen foreslår, at juniorkontingentet stiger med 50 kr. til 500 kr.
5. Indkomne forslag
Nedlæggelse af boldordning (Mette Krebs)
En enig bestyrelse kan ikke gå ind for forslaget.
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 (Stinna Mortensen) på valg,
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
Tilstede: 17 medlemmer samt Henrik, Annie, Susanne, Thomas og Hanne fra bestyrelsen
Generalforsamlingen startede med solstrejf og morgenbrød
1. Valg af dirigent
Henrik bød alle velkommen til BST’s generalforsamling, da formanden, Jan Clausen var
blevet forhindret. Bestyrelsen forslog Sten Christiansen, som dirigent.
Sten blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne var rettidigt
og korrekt indkaldt.
Sten påpegede, at der skulle vælges en referent, og Hanne blev valgt.
Sten påpegede, at det burde være en del af dagsordenen fremover.
2. Formandens beretning
Henrik fremlagde beretningen.
Henrik takkede de fremmødte til klargøring af banerne, som desværre ikke kan tages i
brug endnu pga. vejret. Vi ser frem til den kommende sæson med masser af aktiviteter, hvis
medlemmerne støtter op.
Aktivitetskalender lægges på hjemmesiden. Der hænges nyheder op i klubhuset. Der
opfordres til samarbejde og at løfte opgaver i flok. Medlemmer opfordres til at støtte op om
arrangementerne og gerne selv tage initiativ til arrangementer. Tak til dem, der har arrangeret
turneringer indendørs denne vinter.
Et kommende samarbejde med BTK omkring ungdomsarbejdet blev nævnt og med generelt
faldende medlemstal skal samarbejdet måske udbygges.
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Henrik fremlagde årets resultater omkring de enkelte hold. Alt i alt har BST klaret sig rigtig
godt. Også vores træner, Thomas Rosenmeier havde vundet 4 flotte medaljer i år.
Der bliver også kun et motionshold det kommende år.
Der blev spillet rigtig flot tennis ved Brøndby Strand Open i uge 27.
Vore U16 hold spillede suverænt i de indledende kampe, men tabte i finalen.
Den årlige juniorsommerlejr blev afviklet med omkring 25 deltagere i uge 28.
Som besluttet på sidste generalforsamling er boldordningen ændret, så bolde bliver udskiftet
hver uge. Det fungerer dog stadig ikke optimalt. Der er problemer med at bolde forsvinder
eller bliver ombyttet!
Vi reserverer bane 6 om tirsdagen fra kl. 18.00 til nye medlemmer og introtræning.
Åbent hus d. 7. maj kl. 13.30-15
Store Legedag d. 14. maj kl. 12-16. Her har vi behov for hjælp.
Vi har fået installeret nyt alarmsystem, og der er opsat termostatstyrede brusere.
Vi søger om opsætning af hjertestarter gennem Trygfonden. Henrik oplyste, at der hænger
hjertestarter i en afstand på 500 m fra klubben.
Motionsaftener starter tirsdag d.2. maj med efterfølgende grill. Henrik opfordrede til at alle
giver en hånd med om tirsdagen.
Vi planlægger med en Sct. Hans turnering lørdag d. 24. juni.
Samarbejdspartnere, specielt Brøndby Kommune fik tak for godt samarbejde, og bestyrelsen
blev også takket for samarbejdet og engageret tilgang til opgaverne.
Henrik sluttede med et ønske om en solrig, aktiv og positiv sæson.
3. Regnskab
Annie fremlagde regnskabet. På nogle områder ligger vi over budgettet, og andre steder er vi
under, men vi kommer ud med et underskud på 22.500 kr., mod budgetteret 19.000 kr. Færre
juniorer betaler for ekstra træning, og færre indtægter på vinterhaltimer er parametre, der
betyder noget.
Underskuddet tages af egenkapitalen.
Revisor, Bo Skovgaard har godkendt og underskrevet regnskabet.
Annie sluttede med en opfordring til, at vi får nye medlemmer.
Regnskabet blev godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent, indmeldelsesgebyr, baneleje for indendørstimer samt
budget.
Bestyrelsen foreslår, at juniorkontingentet stiger med 50 kr. til 500 kr.
Der var forskellige indlæg omkring kontingentfastsættelse, og der blev holdt en kort
summepause.
Johnny Rasmussen foreslog at kontingentforhøjelsen fordeles på de andre grupper.
Mette Krebs foreslog ingen kontingentforhøjelse.
Bestyrelsens forslag, som var det mest vidtgående, blev sat til afstemning først og blev
vedtaget, og de andre forslag blev således ikke sat til afstemning.
Juniorkontingentet stiger med 50 kr. fra sæsonen 2018/19.
Budgettet for 17/18 blev vedtaget.
5. Indkomne forslag
Nedlæggelse af boldordning (Mette Krebs)
En enig bestyrelse kan ikke gå ind for forslaget.
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Mette motiverede sit forslag.
Der blev spurgt til, hvad boldordningen koster. Henrik mente det er omkring 3.000 kr. Der
skal købes bolde til BST-aftenerne under alle omstændigheder.
Bo Skovgaard tilbød at køre boldordningen, for at undgå misbrug. Måske skal dagen for
udskiftning ændres.
Forslaget blev sendt til afstemning og nedstemt.
Boldordningen fortsætter og Bo styrer ordningen.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a) Formand (Jan Krølle Clausen) på valg, modtager genvalg
Jan blev valgt
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 (Stinna Mortensen) på valg,
Mohammed Khan (Mo) stillede op og motiverede sit kandidatur. Mo blev valgt.
f) Turneringsudvalgsform (Thomas Rosenmejer) ikke på valg
g) Motionsudvalgsformand (Henrik Vinther) på valg, modtager genvalg
Henrik blev valgt.
7. Valg af juniorudvalgsmedlemmer
Claus Olsen blev valgt, og udvalget kan supplere med flere medlemmer i sæsonens løb.
8. Valg af turneringsudvalgsmedlemmer
Johnny Rasmussen, Ole Mortensen og Patricia Verdier stillede op og blev valgt.
9. Valg af motionsudvalgsmedlemmer
Henrik forklarede, hvad motionsudvalgets opgaver er.
Niels Brandt vil hjælpe Henrik i køkkenet. Christian Brandt vil gerne hjælpe.
Henrik opfordrede medlemmer til at stå for arrangementer.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
Bo Skovgaard blev genvalgt som revisor, og Birgit Reseke blev genvalgt til revisorsuppleant
11. Eventuelt
Mette Krebs, Sten Christiansen og Birgit Reseke + deres respektive meldte sig til at arrangere
BST afslutningsfest.
Bo Skovgaard foreslog et smashtilbud på medlemskab til Store Legedag. Annie efterlyste
hjælp til Store Legedag.
Sten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for deltagelse.
Referent: ________________________________________________
Hanne Haugaard
Dirigent: __________________________________________________
Sten Christiansen
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