
 

Referat af Generalforsamling i Stenløse Tennisklub den 11. marts 2018. 

Antal deltagere: 24 incl. bestyrelse. 

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent: Erling vælges som dirigent. 

2. Bestyrelsens årsberetning : Formand Gitte Bonde beretter om året der gik. Se denne på hjemmesiden. 

Herefter beretter formand for trænerudvalget Fernando Acosta, formand for juniorudvalget Bent Pallesen, formand 

for seniorudvalget Hanne Høst. 

Årsberetningen godkendes. 

3. Godkendelse af regnskab: Diverse tilskud svarer nogenlunde til det budgetterede.  Vi har en donation på 15.000kr 

til hjertestarter, udgiften figurer under bane- og haludvalg. Der er solgt færre bolde end budgetteret, dette ses under 

indtægter. Vi har haft udgifter til ekstra hovedrengøring.  Sommerskolen har givet stort overskud. Årets overskud er 

på 25.800kr og egenkapitalen er på 182.360kr. 

Regnskabet godkendes. 

4. Godkendelse af budget og kontingent for 2018: Er beregnet ud fra uændret medlemstal. Der budgetteres med 

lavere tilskud pga færre juniorer. Der er afsat 25.000kr til jubilæumsfesten i august og 25.000kr til nye havemøbler. 

Samlet er der budgetteret med et underskud på 29.050kr. Bestyrelsen har tager udgangspunkt i et uændret 

kontingent for seniorer og et årligt kontingent for juniorer på 300kr i stedet for et sommer- og vinterkontingent. 

Jørgen Kjær foreslår, at udgift til jubilæumsfest og nye møbler tages af formuen, samt at kontingenter generelt 

nedsættes. 

Finn Pedersen foreslår, at vi afventer et år mere med at afgøre, om et evt nyt tiltag ændrer på antallet af 

medlemmer. 

Gitte Bonde er enig i, at vi ikke behøver en så stor egenkapital, som vi har nu. Synes det er en god idé, at tage de 2 

store enkeltudgifter fra formuen. 

Ove Bendtsen: Hvis kontingenter skal nedsættes foreslås, at det er juniorerne der får nedsat kontingent, da det er 

juniorer vi skal hverve. 

Hanne Beer: foreslår et mere forsigtigt budget med mindre forventede indtægter. 

 

Bent Pallesen: Der er klart usikkerhed om, hvor mange indtægter vi får i det kommende år. Det indkomne forslag vil 

måske give nye juniormedlemmer på sigt. 

Der stemmes om forslaget om nedsættelse af kontingent på 100kr for seniorer og 50kr for grønne medlemmer. 6 

stemmer for, så forslaget er nedstemt. 

Budget og kontingent vedtages enstemmigt. 



 

5. Behandling af indkomne forslag: 

Det indsendte forslag om familiemedlemsskab, hvor en familie hvor en voksen har fuldt medlemskab på 900kr med 

en ekstrabetaling på 400kr kan tage sin familie med, børn og ægtefælle, er til afstemning og vedtages enstemmigt. 

6. Valg af bestyrelse og to suppleanter: 

På valg er:  

Næstformand Aksel Madsen, villig til genvalg 

Kasserer Viggo Neble Jensen, villig til genvalg 

Formand for juniorudvalget, Bent Pallesen, villig til genvalg 

Suppleanter, Erling Jørgensen og John Corell. 

Alle genvælges uden kampvalg. 

7. Valg af to revisorer: 

Jens Vagn Nielsen og Ib Birger Pedersen er villig til genvalg og genvælges. Der skal indhentes accept fra Philip Low, 

om hvorvidt han ønsker at modtage genvalg som revisorsuppleant. 

8. Evt: 

Der opfordres til at se på vores hjemmeside, hvor der vil ligge referater og andre nu mere hyppige opdateringer af 

aktiviteter i tennisklubben. 

 

 

Referent Annie Østergaard  

 

Underskrift dirigent Erling B Jørgensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: Beretning fra formand, træner- , junior- og seniorudvalg 


