SLANGERUP TENNISKLUB
Referat fra ordinær generalforsamling
Onsdag den 15. marts 2017 i tennisklubbens lokaler
Generalforsamlingen havde følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Præsentation af budget og næste års kontingent
Orientering om de nye baner
Behandling af indkomne forslag
Valg til bestyrelsen
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Eventuelt

Ad. 1 Valg af dirigent: Ove Klose Nielsen blev enstemmigt valgt, og han
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til klubbens
vedtægter.
Ad. 2 Bestyrelsens beretning 2017: Formand Jesper Thormann fremlagde
bestyrelsens beretning.
”Når jeg ser tilbage på sæsonen 2016 i Slangerup Tennisklub, så vil jeg sige at der
har været mange spændende g interessante tiltag rettet mod fremtiden. Det kommer
jeg senere tilbage til under pkt. 5 – nye baner.
Vi arbejder med et medlemstal på omkring 42 – inklusiv en ungdomsspiller. Sæsonen
startede traditionen tro 1. maj og igen i år havde vi to hold tilmeldt turneringsspillet
under SLTU. Viggos hold havde en fornuftig sæson med godt spil. Jacobs hold havde
en sæson hvor der primært blev kæmpet på udebane – og hvor der ifølge Jacob selv –
burde være en tre sider lang takke tale. Jeg vil nu nøjes med at sige STOR TAK til de
to holdledere for deres indsats i 2016. Glædeligt har de begge givet tilsagn om at de
vil fortsætte deres virke i 2017.
Oves hold af superseniorer var igen i år en succes med rigtig flotte fremskridt på
træningsbanen og indendørs med skum mandag fra 10 til 12.
Ove fortjener en stor tak for hans flotte engagement og vilje. Alex har ligeledes
arbejdet med skolerne og han har også fortjent en stor tak for denne indsats.
Sideløbende har Alex afholdt adskillige bordtennis/tennis arrangementer og har
herigennem forsøgt at byge bro mellem de to idrætsgrene.
De årlige klubmesterskaber blev afviklet i god ro og orden og det var ekstra
glædeligt at der var spil i alle rækker. Dvs. damesingle, herre single, herredouble,
mixdouble, damedouble og ligeledes fuldt program hos superseniorerne med finaler i
damedouble, mixdouble og herredouble.

Nu vender jeg tilbage til noget af det jeg var inde på i starten af beretningen. I løbet
af sensommeren blev bestyrelsen kontaktet af Kaare Jacobsen, der er halinspektør for
Frederikssundhallen. Driften af vores hal og udendørsfaciliteter hører jo under
Frederikssund Kommune. Han åbnede op for muligheden for, at vi kunne få nye
baner i stedet for de gamle lidt slidte baner. I og med at driften af vores hal og
idrætsfaciliteter nu sorterer under Frederikssund Kommune, så var der en mulighed
for at få nogle nye baner. Vi blev så inviteret med på en tur til Bostad i Sverige for at
se på nogle muligheder indenfor nye baner. Efter en del møder og ansøgninger
lykkedes det så at få bevilliget midler til to nye baner. Disse bliver anlagt i april 2017
og forventes klar i starten af maj.
Vi har også arbejdet med en sports-app Wannasport, som vi på sigt vil blive tilkoblet.
Her kan ”ikke-medlemmer” booke/købe tid på banerne til at spille tennis. Jeg håber,
at det vil give os nogle nye medlemmer i den kommende sæson.”
Ad. 3 Fremlæggelse af regnskab: Kasser Hans Christian Dibbern kunne fremlægge
et overskud på 6.396 kr. for 2016. Overskuddet skyldes primært et aktivitetstilskud
fra kommunen (4.458 kr.), som følge af de aktiviteter klubben har kørt overfor
skolerne.
Klubbens egenkapital var ved årsskiftet på knap 70.000 kr., og der blev stillet
spørgsmål fra GF-deltagerne, om bestyrelsen havde et mål med så stor en formue –
eventuel en 3. bane. Bestyrelsen svarede, at formuen var en slags buffer og der uden
tvivl ville blive ekstraudgifter allerede i 2017 i forbindelse med de nye baner.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Ad. 4 Præsentation af budget og næste års kontingent: Bestyrelsen foreslår
uændret kontingent og der opereres med et lille driftsunderskud på 3.500 kr. især som
følge af øgede vedligeholdelsesudgifter.
Budget og kontingent blev vedtaget.
Ad. 5 Orientering om nye baner: Slangerup Tennisklub bliver første klub i
Danmark der får de nye hybrid kunstbaner med keramisk grus. De glimrer sig ved at
være næsten vedligeholdelsesfrie og akkurat som det eksisterende kunstgræs vi har i
dag – forlænger de udendørssæsonen markant. Anlæggelsen kan først ske i midten af
april, da der skal være frostfrit for, at limen kan virker. Man har rigtig gode erfaringer
med disse baner i Oslo og flere steder i Sverige, og de regnes af mange som
fremtidens tennisbaner. Læs mere om banerne på Unisport.dk
Ad. 6. Behandling af indkomne forslag: Der var ingen forslag.
Ad. 7. Valg til bestyrelsen: Hans Christian Dibbern og Jesper Thorman var på valg,
og begge blev genvalgt.
Ad. 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen: Viggo Tarnow og Henrik Bøgh Vinther
var på valg, og begge blev genvalgt.
Ved en fejl var punktet om valg af revisor og revisorsuppleant ikke med på
dagsordenen. Sidste års revisor Jesper Nilausen og revisorsuppleant Vibeke Nielsen
fortsætter derfor.
Ad. 9. Eventuelt: Positiv og konstruktiv debat om den kommende sæson.

