Mødereferat
Emne:

Generalforsamling Middelfart Tennisklub

Mødetidspunkt:

Søndag d. 11. marts 2018 kl. 10.00

Sted:

Klubhuset på Kongebrovej

Deltagere:

16 fremmødte

Bestyrelsen:

Poul Erik Andersen (formand), Tage Nørgaard (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. 19. februar marts 2018

2. Formandens beretning for det forløbne år ( 2017)
v/Poul Erik Andersen – formand – formandens beretning kan ses på hjemmesiden
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab – v/ Sten Gammelby
’regnskabsmand’ Sten Gammelby fremlægger traditionen tro klubbens regnskab og budget.
Året 2017 blev en sæson med øget medlemstal og pæne sponsorindtægter (vores nye boldmaskine). Derfor udviser året regnskab et ekstraordinært pænt overskud.
Efter gennemgang af posterne i regnskabet, blev regnskabet for 2017 godkendt af
generalforsamlingen med et overskud på kr. 38.251,19

4. Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent – v/Sten Gammelby:
Budget for 2018 stiller forventning om et overskud på kr. 1.700,Som nævnt i formandens beretning, indstilles følgende kontingent:




900,00 for senior
1.400,00 for et ægtepar/samboende (samme adresse)
1.500,00 for en familie (2 voksne og børn under 18 år)

Budget og kontingent blev godkendt af generalforsamlingen.

5.

Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

6.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Klaus Bentsen & Poul-Erik Andersen - begge
modtager genvalg).
Begge blev enstemmigt genvalgt

7.

Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Suppleant – Steen Gammelby - blev enstemmigt genvalgt

8.

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

9.


Eventuelt
Formand Poul Erik Andersen oplyste
-

nyt låsesystem droppet (for dyrt) Ole Belling opfordrede i stedet til service af låsene,
det vurderes om vi skal have udvidet vores udendørs fliseanlæg – bl.a. der hvor vi har teltet til
vores fester,
”vores” hjertestarter er flyttet til Clay (keramik-huset) – der kommer kursus for klubbens
medlemmer
HUSK. trænerkursus dækkes omkostningerne af kommunen

POLLE afslutter generalforsamlingen med et stort hurra for klubben – og ønske om en rigtig go’
og hyggelig sæson.
Generalforsamlinger ønsker POLLE tillykke med hans 10 års jubilæum som formand – stor ros
for hans arbejdet igennem årene, og vi håber han fortsætter i mange år.

Søren Andersen

Poul Erik Andersen

dirigent

formand

