Generalforsamling i Ølstykke Tennisklub
Onsdag d. 6. marts 2013 kl. 19.30
Deltagere: 17 medlemmer og 9 bestyrelsesmedlemmer.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Arne Bode valgt til dirigent. Generalforsamlingen konstateres lovlig indvarslet.
2. Formanden aflægger beretning
Formanden kommenterer den skriftlige beretning (bilag). Et kort tilbageblik på det første år
som formand for tennisklubben. Har oplevet dette første år som en spændende og ny
udfordring. Den nye og fuldtallige bestyrelse blev valgt sidste år på den ekstraordinære
generalforsamling. På endnu en ekstraordinær generalforsamling blev der i juni vedtaget en
låneomlægning af lånet i hallen. En stor tak til Bjarne Vigh for den store hjælp med
gennemførelse af låneomlægningen. Dette har betydet, at vi i år kommer ud med et mindre
overskud. Ligeledes en stor tak til de medlemmer, der frivilligt hjælper med maling af
hallen.
Formandens beretning godkendes.
Der er p.t. 306 medlemmer i Ølstykke Tennisklub.
Vi kunne godt ønske os større opbakning til forskellige sociale arrangementer, men måske er
tiden løbet fra dette.
Vi har kørt en periode med en ugentlig åbningstid på kontoret. Der var ikke mange
henvendelser der, så derfor er åbningstiden droppet igen. Dog hænger der en kontaktliste
med telefonnumre ved siden af kontoret.

3. Udvalgsformændene aflægger beretning
Eliteudvalgets beretning (bilag):
Sirpa Bode, formand for eliteudvalget, kommenterer den skriftlige beretning. Vi har været heldige
at få nogle gode seniorherrer tilbage, så vi kan tilmelde to hold til sommer og måske et damehold.
Motionsudvalget beretning (bilag)
Judy Nehm, formanden for motionistudvalget, kommenterer motionsudvalgets beretning. Stadig
svigtende interesse for mandagstennis og åbent hus. Der er tilmelding til disse arrangementer, og
det begynder at fungere indendørs.

Arne Bode fremfører, at tilmeldingen til arrangementerne på forskud er lidt for bundet. JN
pointerer, at man altid, også uden tilmelding, er meget velkommen til at komme.
Ungdomsudvalgets beretning (bilag).
Maiken Dirch Olsen, formand for ungdomsudvalget, kommenterer den skriftlige beretning. Også på
ungdomssiden svigter interessen for sociale arrangementer og det er ærgerligt. Der har i år været
gode resultater både i kategori 2 og kategori 3 turneringer.
Turneringsudvalgets beretning (bilag)
Hans Jørgen Jensen, formand for turneringsudvalget, kommenterer den skriftlige beretning. Der har
været en del turneringer gennem vintersæsonen, og ved at lægge kampe sen eftermiddag og søndag
formiddag er vi sluppet for al for meget aflysning af faste banetimer. Vil prøve at tage en
sommerliga op til sommer, som alle medlemmer kan deltage i. Tanker om at tage en
udfordringstavle op.
Alle beretningerne godkendes.
4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
Steen Jensen gennemgår regnskabets årsrapport (bilag)
Grunden til den vigende indtægt fra træningsgebyr skyldes medlemmer, der har forladt klubben,
hvorfor det efterfølgende har været svært at indhente træningsgebyr.
Planen vil fremover være, at opkræve træningsgebyr inden træningsstart.
Spørgsmål til parkeringspladsen, som er kommunens område. Vi er i dialog med kommunen
omkring dette, men der er ikke sket så meget. Samtidig er der også problemer omkring regnvandet
og afløbsforholdene., hvilket også er kommunens område.
Regnskabet godkendes.
5. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag er indkommet.
6. Forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen (bilag)
Alle vedtægtsændringer blev vedtaget.
7. Bestyrelsen fremlægger budget samt forslag til kontingent (bilag)
Steen Jensen gennemgår budgetforslaget.

Omkring varme og el har vi budgetteret lidt forsigtigt, da vi ikke ved, hvad forbruget vil være ved
åbning af hallen om sommeren og ved vores nye varmeinstallation. Det reelle varmeforbrug vil vi
således kunne se efter næste år.
Kontingentet vedtaget uændret.
Budgettet blev vedtaget.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
a. Formanden og sekretæren er på valg og stiller op til genvalg. Steen Refnov og Mona Aagaard
genvælges.
b. Motions- og turneringsudvalgsformand er på valg og stillet op til genvalg. Judy Nehm og Hans
Jørgen Jensen genvælges.
c. Maiken Dirch Olsen og Steen Jensen godkendes som henholdsvis ungdomsudvalgsformand og
kasserer.
9. Valg af 2 suppleanter
Bent Rasmussen vælges til 1. suppleant.
Alex Avenstrup vælges til 2. suppleant
10. Valg af 2 revisorer
Lise Haislund og Flemming Adriansen.
11. Eventuelt
Gert Plenge meddeler, at vi mangler support til at vedligeholde sponsorer.
Opfordrer til at oprette et OK-kort eller tilmelde et eksisterende OK-kort til klubben. Ligeledes har
OK et elselskab man kan skifte over til. Dette vil give fordele til klubben. Flere informationer om
dette, som er meget nyt, vil komme på hjemmesiden.
Et hjertesuk fra Gert om manglende opbakning fra medlemmer til arrangementer i klubben. Fx i
forbindelse med den nyligt overståede GPS-turnering.
Formanden afslutter med en tak for god ro og orden og tak til Arne Bode for dirigenthvervet.
For referatet Mona Aagaard

