Mødereferat
Emne:

Generalforsamling Middelfart Tennisklub

Mødetidspunkt:

Søndag d. 17. marts 2019 kl. 10.00

Sted:

Klubhuset på Kongebrovej

Deltagere:

12 fremmødte

Bestyrelsen:

Poul Erik Andersen (formand), Tage Nørregård (kasserer), Egon Duedahl, Per
Nielsen & Klaus Bentsen

Referat:

Søren Thiesen

Dagsorden:

I henhold til vedtægterne

1. Valg af dirigent:
Søren Andersen blev valg
Generalforsamlingen er lovligt indvarslet jf. klubbens vedtægter. Mail udsendt til
medlemmerne d. 3 marts 2019

2. Formandens beretning for det forløbne år ( 2018)
v/Poul Erik Andersen – formand – formandens beretning kan ses på hjemmesiden
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Ole Belling gjorde opmærksom på, at der 4. maj (standerhejsning) også er halvmaraton.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab – v/ Tage Nørregård
Året 2018 blev en sæson med øget medlemstal.
Derfor udviser året regnskab et ekstraordinært pænt overskud.
Efter gennemgang af posterne i regnskabet, blev regnskabet for 2018 godkendt af
generalforsamlingen med et overskud på kr. 33.196,77, hvorefter klubben formue stiger til kr.
2.008.347,39.

4. Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent – v/Tage Nørregård
Budget for 2019 stiller forventning om et overskud på kr. 5.168,Sponsorindtægterne er lidt højere hvert 2. år – idet en af vores sponsorer laver aftalen hvert
andet år.
Uændret kontingent og budget 2019 blev godkendt af generalforsamlingen.

5.

Behandling af indkomne forslag

Med baggrund i den nye EU-persondataforordning har bestyrelsen haft dialog med DTF, og
klubben er blevet anbefalet at følge DIF’s regler og anbefalinger. Derfor indstilles til, at der i
Middelfart Tennisklub’s vedtægter §3 tilføjes,


klubben følger de til enhver tid gældende regler og anbefalinger fra Dansk Idræts Forbund
(DIF)

Forslag enstemmigt vedtaget.

6.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (Per Nielsen, Egon Duedahl & Tage Nørgaard )
- alle 3 modtager genvalg.
Alle 3 blev enstemmigt genvalgt

7.

Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Suppleant – Steen Gammelby - har igennem flere år ønsket at stoppe.
Karl Ole Holt ønskede valg som suppleant - blev enstemmigt valgt

8.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Erik Larsen og Hans Jørgen Tarup blev enstemmig genvalgt som revisorer
Ole Belling enstemmig genvalgt som revisorsuppleant.

9.


Eventuelt
Formand Poul Erik Andersen oplyste at bestyrelsen bl.a. har følgende planer for 2019
-

-

udvidelse af flisebelægning omkring klubhuset ….. i 2018 fik vi et tilbud, som desværre var alt
for dyrt. Der arbejdes på en en mulighed, for at vi selv løser opgaven – og inddrager
medlemmer til arbejdsdag. Det er dog endnu ikke besluttet endnu,
inventar/møbler i klubhuset trænger efterhånden til en udskiftning,
Falck er opsagt (alene en aftale omkring førstehjælps-kasse) – Egon har fået sponsoreret en ny
førstehjælps-kasse fra Middelfart Apotek – klubben takker.
Ole Belling havde hørt, at Clay havde være interesseret i vores grund til opførelse af en ny
lagerhal – blev dog aldrig til mere end en ide,
det er aftalt trænerkursus med ungdomstrænerne.
POLLE afslutter generalforsamlingen med et stort hurra for klubben – og ønske om en rigtig go’
og hyggelig sæson.

Søren Andersen

Poul Erik Andersen

dirigent

formand

Efter generalforsamlingen kom JensErik STRIB ,og viste tegningerne fra Tennis Lillebælt’s projekt om opførelse af 2
indendørs baner i Strib. Projektet er tegnet – men der er ikke lavet aftaler. Tennis Lillebælt stiftes indenfor kort tid, og

Middelfart Tennisklub bliver naturligvis inviteret med i projektet. Middelfart Tennisklub informerer medlemmer når
materialet modtages.

