
 

Referat fra generalforsamling i  

Brøndby Strand Tennisklub 

torsdag den 3.maj 2018  
 

 

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 Clausen) ikke på valg 

b) Næstformand (Susanne Andersen) på valg, villig til genvalg 

c) Sekretær (Hanne Haugaard) ikke på valg 

d) Kasserer (Annie Uldall) på valg, villig til genvalg 

e) Juniorudvalgsformand, Johnny Rasmussen stiller op 

f) Turneringsudvalgsform (Thomas Rosenmejer) på valg, villig til genvalg  

g) Motionsudvalgsformand (Henrik Vinther) ikke på valg,  

7. Valg af juniorudvalgsmedlemmer  

8. Valg af turneringsudvalgsmedlemmer  

9. Valg af motionsudvalgsmedlemmer  

10. Valg af revisor og revisorsuppleant   

11. Eventuelt 

 

Referat 

Tilstede:6 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 vejret ikke havde været med os sidste sæson. 

Der blev afholdt 25 motionsaftener, og et motionshold var tilmeldt motionsturneringen under 

 SLTU. 

Krølle nævnte årets resultater omkring de enkelte hold, som har deltaget i turneringer både 

 udendørs og indendørs. Samlet set har holdene klaret sig rigtig godt, og flere er rykket op i 

 rækkerne. Vores træner, Thomas Rosenmejer gør det stadig godt i de individuelle 

 mesterskaber. Også juniorerne klarede sig rigtig godt. 

Brøndby Strand Open blev traditionen tro afviklet med masser af god tennis.  

Indendørssæsonen startede med aflysninger, fordi der skulle lægges nyt gulv i Søholthallen. 

Men sæsonen kom godt i gang både for holdspillere og motionister. 

På tirsdage, hvor der også er motionsaften, er introtræning for nye medlemmer lagt, og 

 tilbuddet om supplerende træning fra kl. 18 fortsætter også denne sæson, så nye medlemmer 

 hurtigt kan deltage i motionsaftenerne. 

Bestyrelsen har taget initiativ til et samarbejde med BTK om ændring af gulvet i BTK-hallen. 

Formanden takkede bestyrelsen og de frivillige, som har arrangeret turneringer både inde og 

 ude. Tak til den gruppe, der planlagde afslutningsfesten og lagde et stort arbejde her. 

 

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen. 
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3. Regnskab 

Annie fremlagde regnskabet. På nogle punkter ligger vi over budgettet, på andre punkter 

 under, hvilket gør, at vi kommer ud med et overskud på ca. 5.000 kr., som overføres til 

 egenkapitalen. 

Kontingentindtægter er steget lidt bl.a. på grund af god udlejning af haltimer i BTK-hallen. 

Vi fastholder medlemstallet fra sidste år. 

Ingen kommentarer til regnskabet, som blev godkendt. 

 

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

budget. 

Annie fremlagde budgettet. Vi budgetterer med et underskud på ca. 14.000 kr. 

For alle spillere, som spiller på hold, skal klubben nu betale en licens. 

Udgifter til bolde hæves, træningsudgifter hæves. 

Der blev spurgt til udlejning af haltimer og fordelsret. 

Der blev efterlyst initiativer til at hverve nye medlemmer. 

Der blev spurgt til nye stole, fordi flere er gået i stykker. Henrik foreslog at sætte de ødelagte 

 stole ud på parkeringspladsen, så ville de blive ombyttet. Vi har et lager. 

Det blev foreslået at købe målrettet reklame for BST på facebook. 

Budgettet for 2018/19 blev godkendt. 

 

5. Ingen indkomne forslag 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a) Formand (Jan Clausen) ikke på valg 

b) Næstformand (Susanne Andersen) på valg, villig til genvalg 

Susanne blev valgt 

c) Sekretær (Hanne Haugaard) ikke på valg 

d) Kasserer (Annie Uldall) på valg, villig til genvalg 

Annie blev valgt 

e) Juniorudvalgsformand, Johnny Rasmussen stiller op 

Johnny havde meddelt, at han alligevel ikke ønskede valg.  

Juniorudvalgsformand er vakant 

f) Turneringsudvalgsform (Thomas Rosenmejer) på valg, villig til genvalg  

Thomas blev valgt 

g) Motionsudvalgsformand (Henrik Vinther) ikke på valg,  

 

7. Valg af juniorudvalgsmedlemmer 

Claus Olsen blev valgt. 

 

8. Valg af turneringsudvalgsmedlemmer 

Johnny Rasmussen, Patricia Verdier og Carsten Pagh blev valgt. 

 

9. Valg af motionsudvalgsmedlemmer 

Ingen blev valgt. Henrik oplyste, at han har nogle hjælpere til enkelte arrangementer, men 

 opfordrer medlemmer til at stå for arrangementer. 
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10. Valg af revisor og revisorsuppleant  

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

 

11. Eventuelt 

Den nye dataforordningslov giver os begrænsninger i forhold til de data, vi må oplyse om. 

Hvis ikke man ønsker fx sit telefonnr. i medlemskartoteket, skal man meddele klubben det. 

Der var drøftelse om, hvordan vi kan rekruttere flere medlemmer. Der blev foreslået 

 venskabsklub, fx ATK.  

Der blev foreslået initiativ til arrangement for nye medlemmer eller fastholdelse af 

 medlemmer. Det optager bestyrelsen meget, og vi har søsat forskellige initiativer. Så gode 

 ideer efterlyses. 

Bestyrelsen efterlyser hjælp fra medlemmerne og opfordrer medlemmerne til at arrangere fx 

 en turnering, en fest eller … 

 

Preben erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 

 

Referent___________________________________ 

 Hanne Haugaard 

 

Dirigent ___________________________________ 

 Preben Rasmussen 

 
 


