Ekstraordinær generalforsamling
Tirsdag d. 12. juni kl. 18:00
ØTK’s klubhus i Mosen

Dagsorden
1. Valg af referent & dirigent.
Arne Bode blev valgt som dirigent. AB kan konstatere, at generalforsamlingen er lovligt
indvarslet.
Referent Mona Aagaard
2. Formanden beretter kort om aktiviteter siden sidste generalforsamling. Indleder med
en velkomst til forsamlingen. Orienterer kort omkring bestyrelsesarbejdet siden den sidste
ekstraordinære generalforsamling. Formanden er optimistisk pga. en godt sammensat
bestyrelse og ser frem til samarbejdet fremover. Medlemssituationen er dog ikke lige så
optimistisk. Pt. 245 medlemmer. Opfordrer til at vi hver især laver lidt pr ude omkring, så
der kan skaffes flere medlemmer. Medlemmerne opfordres endvidere til at indgive emailadresser, så den direkte kontakt til medlemmerne kan gøres lettere. I øvrigt kan alle
informationer læses på hjemmesiden, som løbende opdateres. Vi har planer om flere sociale
tiltag, fx fredags-grill, hvilket også vil kunne læses på hjemmesiden. Desuden er vi
selvfølgelig på jagt efter sponsorer, og Steen Tanzer har tilbudt sin hjælp til at gøre et stykke
PR-arbejde omkring sponsorer samt klubbens image udadtil.

3. Omprioritering af lån i Ø.T.K. Tenniscenter – bestyrelsen fremsætter forslag
til omlægning af lån. Det bestående lån hos Nykredit gennemgås. Bjarne Vigh fremlægger
derefter forslag til optagelse af et nyt lån på 5.775.000 i Kommunekredit. Dette indeholder
et tillægslån på 350.000 kr. til diverse renoveringsopgaver. Kultur- og fritidsudvalget
behandler d.d. vores ansøgning, og vi må formode og håbe, at den går glat igennem, da der
foreligger en positiv anbefaling fra forvaltningen. Behandles derefter i morgen på ØKUmøde og på kommunalbestyrelsesmøde d. 20. juni. Hvis det godkendes, kan vi derefter gå i
gang med opsigelse af det gamle lån. Dog vil effekten af det nye lån først kunne ses i
kommende budgetår.
Bjarne Vigh fremlægger en oversigt over regnskabsmæssige konsekvenser med
udgangspunkt i budgettet for 2012. Den endelige forskel vil så endeligt være et
budgetoverskud på115.000 kr. ved opstilling af ændrede indtægter og udgifter.
Kommunen har ikke vist interesse i at overtage hallen.

Der spørges til parkeringspladsen foran hallen. Den tilhører kommunen, og der er ingen
planer for denne.
Der bliver herefter gået over til afstemning om forslaget.
Forslaget er enstemmigt vedtaget.
4.

Evt.

Formanden takker for fremmødet samt god ro og orden ved denne ekstraordinære
generalforsamling.

Bestyrelsen
Referent: Mona Aagaard

