Mødereferat fra Generalforsamling i Gadevang Tennisklub 24.1. 2013
Referent Bo Windahl
1.Valg af dirigent:
Finn Jellingsø blev valgt enstemmigt som dirigent. Den nyvalgte dirigent konstaterede at Generalforsamlingen
var indkaldt korrekt efter vedtægterne.
2.Formandens beretning:
Der er 291 medlemmer i Tennisklubben og det er stabilt i forhold til året før. 2/3 af medlemmerne findes som
familiemedlemskaber.
Knapt halvdelen af klubbens medlemmer har modtaget træning i udendørssæsonen, og det er den største
tilslutning i mange år, om nogensinde. 135 personer har været tilmeldt træning, enkelte dog med
dobbelttimer.
Der har været 6 hold tilmeldt turneringer i udendørssæsonen og det har også skabt liv på banerne.
På Club 40 og Veteran +45 er der frafald, så det undersøges, om der skal tilmeldes to motionisthold til den
kommende udendørssæson, som konsekvens hvis et af ovenstående to hold nedlægges. Der har tidligere været
to motionist hold tilmeldt. Det skal også undersøges om nuværende 12+ hold skal opgraderes til +14, da
holddeltagerne ikke længere kan stille op i nuværende række.
Den årlige tennisfest var igen i 2012 en stor succes med rekord mange deltagere til juniorfesten, hvor 50 børn
deltog i diverse lege. Hos de voksne var der 70 deltagende.
Det anbefales at der kun spilles en semi- og finale weekend i klubturneringen i 2013 for at skabe større
fleksibilitet i afviklingen af kampene, men det må et nedsat turneringsudvalg beslutte. Endvidere blev det
besluttet at nuværende Liga Cup nedlægges, og der overvejes at starte en anden turnering i stedet. F.eks. et
weekendarrangement med turnering eller en egentlig ranglisteturnering.
Der nedsættes forskellige udvalg, når den nyvalgte Bestyrelse konstituerer sig. Herunder et udvalg som skal
undersøge mulighederne for opsætning af lys på bane 1 og 2 samt et sponsorudvalg, som skal forsøge at finde
lokale sponsorer til udvalgte projekter.
Formandens kommentarer omkring ekstraordinære investeringer bliver gennemgået under regnskab.
Samarbejdet mellem foreningerne i Gadevang og institutionen Asylet, er tilgangen til hvordan tennisklubben
kan bidrage med flere aktiviteter i Gadevang. Derfor afholdes et møde i Asylet d. 17.4.13 kl 17, hvor alle er
velkomne til at komme med ideer til større aktivitet i Gadevang på tværs af nuværende tilbud. Formanden
opfordrer alle til at deltage i mødet. Hvordan bidrager vi, som kommer i tennisklubben, med ideer og evt.
senere indsats i klublivet, til at gøre det bliver så attraktivt som muligt at bo i Gadevang for både børn og
voksne?
3. Årsregnskab 2012
Aktiviteterne omkring træning udgør en stor indtægt og udgift for tennisklubben, og er dermed den største
post i regnskabet. Engagementet af tennistræner Johnny betyder at omkostningen er højere end tidligere, men
formentligt også medvirket til at så mange har valgt at gå til træning.

Af større investeringer blev der indkøbt en vandtank til 21.000 kr. som erstattede den gamle tank, som efter
mange år ikke længere kunne klare vandingen af banerne. Tanken vil kunne servicere klubben minimum 10 år
frem i tiden.
Derudover er indkøbt en boldkanon til 17.000 kr., som har været til stor gavn for træningen, og for mange
medlemmer. Boldkanonen blev flittigt brugt, og de første weekender blev den nærmest brugt i døgndrift. Der
blev indgået et spændende sponsorat med Allé Optik til boldmaskinen, som vil fremgå af et vindbanner i 2013.
Banelejen for indendørstræning i 2012 dækker både 2011 og 2012, da afregningen for 2011 først fremsendt i
regnskabsåret 2012. Derfor er den faktiske udgift 19.000 kr. pr. år.
Øvrige poster kan læses separat i regnskabet og budgettet, som nedenfor kommenteres kort.
Regnskabet blev godkendt på generalforsamlingen.
4. Budget 2013
Der er budgetteret med et mindre driftsunderskud i 2013, da vedligeholdelsen af klubhusets ydervægge
trænger til nye brædder. Derfor er der budgetteret ca. 10.000 kr. til dette projekt.
Ellers er der ikke planlagt ekstraordinære investeringer i 2013, og de øvrige poster følger niveauet for 2012 på
nær kontingent indbetalingen, som ønskes hævet for 2013 med:
100 kr. pr. familiemedlemsskab
50 kr. pr. seniormedlemsskab.
0 kr. pr. junior medlemskab/passive medlemmer.
Budget blev godkendt på generalforsamlingen.
5. Valg af Bestyrelse:
Heidi Fredericia og Henrik Roos ønskede at stille deres mandat til rådighed, og formanden takkede meget for
deres indsats i klubben.
Anja Munkholm og Bo Windahl blev valgt ind som erstatninger for ovenstående.
Lars Møller blev genvalgt
Peter Henning blev genvalgt
Charlotte Husfeldt, Flemming Hansen, John Oddershede var ikke på valg
Dirch Cornelliusen er indvalgt som ny suppleant.
6. Valg af revisorer:
Nye revisorer blev Allan Jacobsen og Per Maribo.
En stor tak til Teddy Larsen samt Ole Nielsen for deres arbejde som revisorer i mange år.
7. Forslag fra medlemmerne:
Ingen

8. Forslag fra Bestyrelsen:
Ingen.
9. Eventuelt:
Der var forslag om at arrangere et samarbejde med Asylet om at de må bruge tennisbanerne på udvalgte
formiddage for at få flere unge mennesker til at spille tennis.
Der blev udtrykt en holdning om at budgettet for et drifts år uden ekstraordinære investeringer bør principielt
udvise et nulresultatet. Denne kommentar blev taget til efterretning af Bestyrelsen.

