Referat fra ordinær Generalforsamling i Middelfart Tennisklub søndag den 28. februar 2016

1. Valg af dirigent
Søren Andersen blev valgt til dirigent.
2. Formandens beretning for det forløbne år.
Formanden indledte med at mindes Mogens Zederkof med følgende ord:” Vi har igen i år
haft en meget kedelig oplevelse, idet vores gode ven og et aktivt medlem nemlig Mogens
Zederkof er afgået ved døden i november 2015. Jeg tror vi alle er meget berørt af det og
det virker uvirkeligt, at han ikke er her mere. Vores tanker går til hans familie, vi savner
ham.”
Den skrevne formandsberetning kan læses på foreningens hjemmeside.
Formanden nævnte bl.a. Middelfart Tennisklubs 70 år jubilæum og fejringen af jubilæet.
Her endvidere aktivitetskalenderen for 2016:
Baneklargøring onsdage den 20/4 og 27/4 – 16
Standerhejsning/ tennissportensdag den 30/4-16 kl. 10.00
Klubmesterskab første runde sidst i maj først i juni.
Jubilæumsarrangement lørdag den 20/8-16 kl. 11.00
Beretningen blev taget til efterretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Regnskabet blev gennemgået og derefter godkendt.

4. Budget for kommende år samt fastsættelse af kontingent.
Taget til efterretning.
Kontingent for 2016
Senior kr. 900,00 kr.
Par kr. 1400,00 kr.
Ungdoms uændret.
Bemærkninger: der blev fremsat ønske om, at posteringer i regnskab følger budgetopstilling.
5. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen forslog, at følgende sætning i §7:

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og
indkaldes med 2 ugers varsel ved skriftlige meddelelse til medlemmerne eller annoncering
i et af de lokale blade med angivelse af dagsorden sam på klubbens hjemmeside.
Erstattes med:
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og
indkaldes med 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse pr. mail eller brev til klubbens
medlemmer og på klubbens hjemmeside.
Ændringsforslaget blev vedtaget enstemmigt.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Poul-Erik Andersen og Klaus Bendtsen blev foreslået og valgt.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
1. suppleant: Steen Gammelby
2. suppleant: Hans-Jørgen Tarup Nielsen
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Revisorer: Erik Larsen og Hans-Jørgen Tarup Nielsen
Revisorsuppleant: Ole Belling.
9. Eventuelt
Ole Belling orienterede om ny indgangsportal til Clay.
Referent: Hans-Jørgen Tarup Nielsen, den 28. februar 2016.

