Ordinær generalforsamling i Vallensbæk
Tennisklub
Tirsdag d. 19.3.2019 kl. 18.00 i Klubhuset
Til generalforsamlingen deltog 14 medlemmer.
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent , referent samt 2 stemmetællere
Kai blev valgt til dirigent og Francis som referent
2. Bestyrelsens beretning for 2018
Udover juniorafdelingen har der ikke været de store aktiviteter i 2018.
Motionist afdelingen har ikke kunnet deltage i Golden Age turneringen grundet
manglen på damespillere.
Juniorerne har deltaget i et par turneringer, som er mix turneringer, men vi har mødt
udelukkende med pigespillere, som har gjort det lidt vanskeligere. Men det er
alligevel lykkes at få bronzemedaljer i en turnering.
Den fine, men også tørre sommer med vandingsforbud, skabte lidt problemer på
banerne, men det gik alligevel.
Idrætscentret planlægger at annullere banerne 1 og 2, og i stedet opføre 2
padletennisbaner samt en kunststof tennis bane.
Tennisklubben har vedtaget at sponsere et beløb til dette projekt, da vi også mener
at kunne drage fordel af dette.
Vi aftalte med Idrætscentret fremadrettet, hvordan vi skal booke baner i hallen, så
der bliver flest mulig timer til vore medlemmer.
Formanden takkede bestyrelsesmedlemmerne for godt samarbejde.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2018 og budget for 2019
Ann fremlagde regnskab og budget som det kan ses på vor hjemmeside.
Grundet vort sponsorat til Idrætscentret vil 2019 vise et underskud.
4. Fastsættelse af kontingent for 2019
Uændret kontingent blev vedtaget.
Grundet den store tilgang af juniorspillere er det planlagt at udvide træningen med
en ekstra dag og samtidig indføre et kontingent, hvis der ønskes træning 3 dage om
ugen.
5. Indkomne forslag
Der var ingen forslag
6. Valg af bestyrelse
i. På valg er:
Knud Møller Jensen, Francis Craik
Begge bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg og blev valgt

7. Valg af revisor
Begge revisorer, Eva Wedege og Kurt Claudius blev genvalgt.
8. Valg af 5 delegerede til hovedgeneralforsamlingen foruden formanden
Dette blev overladt til formanden.
9. Eventuelt
Standerhejsning søndag d. 28.4.2019 kl. 10.00

Dirigenten takkede generalforsamling for god ro og orden og man gik
herefter over til spisning.
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