Farum Tennis Klub Generalforsamling 2018

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen indstiller Lars Peder Haar valgt enstemming
Dirigenten konstaterede at der var indkaldt til Generalforsamlingen iht. Vedtægter.

2. Formandens beretning v. Jeanne Laisbo
Formandens beretning udsendes med nærværende beretning.
Spørgsmål/indlæg til Formandens beretning:
•

Billigere løsning med deltagelse af HVT – nej ikke tilfældet men vil påkræve et samarbejde og
dermed lejegaranti del af aftalen

•

Prisen for de to baner – DKK 5mio – forbedringstiltag inden overtagelse – finansiering kautioneret
af kommunen – omlægning en mulighed

•

Salg af klubhus del af transaktionen – to aktiver op imod hinanden – sælge klubhuset mod likvider

•

Sammenlægning med HVT til Furesø TK – starte en dialog om tættere samarbejde – dialog og input
fra medlemmerne til hvordan kunne man samarbejde

•

Junior – flere juniorer 2018 – positivt i den rigtige retning – gerne have flere medlemmer men blevet
svært grundet økonomien – træning – alternative tilbud mere fordelagtige – fuldtidstrænere vs.
Frivillige i forhold til fodbold i Nordsjælland. Input omkring løsningsmodeller og forslag til hvordan
man kan inkludere frivillig hjælp

•

Tilskud fra kommunen afhængig af kontingent – ungdomsmedlemmer – rekruttering – halvering
kontingent for eksisterende medlem – interessant forslag

•

Det skal oplyses, at Christian Philipsen, Linda Nkundabanyanka og Søren Christensen, alle er
udtrådt af bestyrelsen i løbet af året.

Formandens beretning blev vedtaget

3. Udvalgenes beretning
3.1 Beretning fra Ungdomsudvalget v. Signe Versterre (oplæst af Jeanne Laisbo), udsendes med nærværende
referat
Beretning blev vedtaget
3.2 Beretning fra Motions- og Veteranholdudvalget v. Claus Gosvig, udsendes med nærværende referat
Spørgsmål/indlæg til Formandens beretning:
•

Øvrige arrangementer – to tab/vinder blev aflyst og social turnering med 12 deltagere – man må
møde op og deltage for at der kan stables arrangementer på benene.

•

Tab-vinder til sommer – husk at møde op og derudover formiddagstennis

•

Venskabsturnering med HVT ude der og her indendørs

Beretning blev vedtaget
3.3 Orientering om turneringshold
•

Senior herre – flere spillere deltager på træningen – stort løft til træning og kampe

•

1 division på herresiden i 2017 – udendørs – 2. div nye sæson – indendørs ved at rykke ud af 1
division men bliver grundet tekniske ændringer

•

Dame siden – nye spillere vender tilbage fra flere side – tæt i rækken 4 point mellem oprykning til
nedrykning – forbliver i 1. division – fire singler og to doubler fra næste sæson indendørs

•

Udendørs også i 1. division på damesiden – oprykning fra 2. division

•

Aflaste nogle af de ældre spillere – stort problem at der ikke er nogle junior talenter på nuværende
tidspunkt

•

FTK valgt at det koster at få træning og ingen tilskud fra klubben til træning mm – satser på bredden
i klubben

•

Bestyrelsen bygge op fra bunden grundet økonomien og fremadrettet fokus – satser på bredden –
hvad er det vi vil i klubben – glade tennisspillere og ikke kun de bedste i Danmark

•

Kan se at der flere ex Farum spillere vender tilbage til klubben – godt fundament og base

•

Medlem: Fokus på bredden og samtidig en lille elite gruppe

3.3 Beretning fra vedligeholdelsesudvalget v. Jens Larsen, udsendes med nærværende referat
Spørgsmål/indlæg til beretning:

•

Gulvbelægning på tagterrassen så det ikke regner ned (forslag) – skitsere muligheder da det er et
stort areal (sikkerhed) – trænerne forespurgt om udendørs rum – mulighed for tag på terrassen –
seriøse overvejelser fra vedligeholdelsesudvalget – plastik bliver udlagt

•

Skabe noget miljø i klubben – madaften som social faktor – skabe et midtpunkt i klubben er centralt
også for junior

Beretning blev vedtaget

4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse og decharge for bestyrelsen v. Eric Schaadt
Regnskabsfremlæggelse:
•

Noter og præsentationer blev udleveret i kopi til medlemmerne – regnskabet lagt på hjemmesiden

•

To dages revision i sidste uge – Frank B og Tage

•

Erik overtog kasserer posten ved indtrædelse i bestyrelsen

•

Fokus på at reducere driftsudgifterne til niveau for 2017 i forhold til budget

Fremlæggelse blev vedtaget

5. Behandling af indkomne forslag
5.1 Kommentar fra medlem – Forslag om vedtægtsændringer er udsendt med for kort varsel og forslag skal
trækkes tilbage
Behandling af forslag:
Ingen lov formal problemer med at fremlægge vedtægtsændringer.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer er sket iht. Vedtægter, hvorfor forslag fastholdes.

5.2 Bestyrelsen – ændring i annoncering af indkaldelse af generalforsamling
Redaktionel ændringer – både/og – opremsning af alle medier
Forslag vedtaget

5.3 Bestyrelse - stavefejl ændres i vedtægterne.
Ordet Kasser ændres til Kasseren
Forslag vedtaget

5.4 Bestyrelse - Konstituering af bestyrelsen med undtagelse af formand og kassere
Forslag vedtaget ved afstemning 25 for, 4 imod

5.5 Bestyrelse - §12 Opbevaring af referat fra bestyrelsesmøder i hallen
Referat af bestyrelsesmøde (indstilles det sket senest 4 uger efter afholdelse af møde), uploades fremover på
klubbens hjemmeside
Forslag vedtaget

5.6 Bestyrelse - Kontingent forhøjelser – inflation/lønstigninger indarbejdes i vedtægterne
Medlemskommentar: Hører ikke hjemme i vedtægterne og låser os i forhold til justeringer – generelt
prisindeks ændringer medfører – dialog vanskeligt om at hæve kontingenterne – begrænset økonomisk effekt
– budget argument for stigning i kontingent
Forslaget forkastet ved afstemning 20 for, 7 imod

5.7 Mogens Jensen - Prøvemedlemskab op til 3 måneder for juniorer og seniorer – efter 3 måneder fuldt
kontingent betaling – vil ikke koste noget økonomisk for klubben.
Kommentar til forslag:
•

Bestyrelsen modforslag om halv kontingent – svært at administrere forslag med prøve medlemskab
og intro-forslag om halv pris på træningsforløb

•

12 ugers træningsforløb med 50% rabat er en mulighed

•

Forslag om kontingent reduktion på 18-25 år (næste år)

•

Prøvemedlemskab – fuldt medlemskab fleksibilitet

•

Få bestyrelsen noget at arbejde med i relation til projekt ”nye medlemmer”

Forslag forkastet ved afstemning 8 for, 9 imod

5.8 Mogens Jensen – Mulighed for at booke indendørs baner til 50% hvis man har fast time booking
Kommentar til forslag:
•

Bestyrelsens forslag om differentieret priser på indendørsbaner – timekort bliver introduceret
med mulighed for rabat

Forslag frafaldes mod at bestyrelsen vurderer andre muligheder

6. Fremlæggelse af budget, herunder kontingentsatser og eventuelt medlemstilskud til godkendelse
Budget fremlagt og godkendt

7. Valg af bestyrelse
Jf. vedtagne vedtægtsændring se pkt. 5.4, konstituerer bestyrelsen sig selv med undtagelse af formand

og kasseren.
a. Formand (vælges ulige år). Jeanne Laisbo
b. Næstformand (vælges lige år). Konstitueres
c. Kasseren (vælges lige år). Erik Schaadt
d. 1 medlem (vælges ulige år) Konstitueres
e. 1 medlem (vælges ulige år) Konstitueres
f. 1 medlem (vælges lige år) Konstitueres
g. 1 Suppleant (vælges hvert år) Konstitueres
Til den øvrige bestyrelsen foreslår Bestyrelsen følgende kandidater:
Jesper Wendell, Stig Frederiksen, Mogens Jensen, Leo Moesgaard, Szymon Palichleb, Johan Aagaard
Banach, Anette Nørbalk
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen, til på det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde, selv
at konstituere sig med op til 7 medlemmer, og 2 suppleanter, blandt de foreslåede kandidater.
Efterskrift: Jens Larsen blev ved en fejl genvalgt til Bestyrelsen. Jens havde tidligere givet udtryk at han
ønskede ikke genvalg, og er således ikke en del af den nye bestyrelse.

8. Valg af revisor
a. Valg af 2 revisorer (vælges hvert år)
Frank Bengtson og Stig Andersen
Revisorer enstemmigt valgt

b. Valg af 1 revisorsuppleant (vælges hvert år)
Lars Peder Haar

Revisor suppleant enstemmigt valgt.

9. Eventuelt.
Har børn og juniorer adgangs chips? Svaret hertil er nej.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

