
Referat af generalforsamlingen i Svogerslev tennisklub  marts 2017. 
 

Formanden bød velkommen til de i alt xx fremmødte, og gik herefter over til selve 

generalforsamlingen hvor første punkt var valg af dirigent. 

 

1. Valg af dirigent. 

 

Jørgen Wessmann blev foreslået og valgt uden modkandidater. Jørgen startede med at 

konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

2. Bestyrelsens beretning. 

 

Formandens beretning for sæson 2017 

 

Formandens beretning krydret lidt med visioner for fremtiden. 14.03-2017 

Vi er ca. 70 betalende medlemmer i Svogerslev tennisklub. 

Vi har sidste år haft de samme fixpunkter som: Mix/max om søndagen, klubmesterskaber, 

boldmaskine og et hold på Roskilde festival. 

Vi har fået en ny hjemmeside, vi har fået ris og ros for denne, men den har givet os en 

mulighed for at skabe et bedre overblik over vores økonomi. Vi modtager gerne fortsat 

kritik. 

Træning er noget vi fortsat diskuterer. Vi prøvede sidst år at niveau dele træningen og 

forsøgte med specifik børnetræning. Vi diskuterer også træner profil, men vender ofte retur 

til vores gamle fortrukne træner. Vi har diskuteret økonomien omkring vores træning, som 

vi igennem mange år har valgt at være gratis. Vi bruger dog en forholdsvis stor del af vores 

omkostninger til dette, så planen fremadrettet er at vi vil forsøge at gøre denne mere 

fleksibel, men også sætte en pris på denne. 

Vedr. klubhus, eller mangel på det samme, er vi nok løbet ind i noget politisk misk mask. 

Vores klubhus figurerer på budgettet, men bliver taget af til sidst i forhandlingerne og skudt 

et år frem. Vi tager det lidt som det kommer. Vi mener at vi har løst toilet problematikken, 

ved at hænge en nøgle i skabet, der passer til fodboldklubbens faciliteter. Badningen er 

naturligvis stadig ikke løst. Vi har også, som i aften mulighed for at bruge fodboldklubbens 

lokaler. Ikke optimalt, men dog til at leve med. 

Visioner og planer for det nye år: 

Forslag om at slå boldmaskine og miks/maks sammen og lægge dette mandage aftener. 

Det syntes vi i bestyrelsen er en rigtig god ide. Planen er således at prøve dette af mandage 

fra 18 til 20.00 

Præciserer vores oprindelige målsætning om at Svogerslev tennisklub er en 

motionstennisklub, vi startede klubben ud fra en frustration over at vores trænings tider blev 

aflyst til fordel for klubkampe og turneringer.  

Vi i bestyrelsen skal være gode til at sikre gode rammer for arrangementer, således at vi 

bakker op omkring initiativer fra vores medlemmer. Også hvis man mener at det er vejr eller 

tid til et grill arrangement f.eks. 

Vi har nu igen fået blod på tanden vedr. etablering af lys på banerne. Den nye LED 

teknologi skulle give bedre og langt billigere muligheder både omkring etablering af disse, 

men også omkring de driftmæssige. Vi mener at vi forpligtiger os til at skabe forbedringer  

for de penge som klubben besidder, som alle klubbens medlemmer kan have glæde af 



 

Kommentarer til beretningen:   

 

Diskussioner frem og tilbage omkring flytningen af mix max. 

Formand forklare at udgifterne til træningen er mere end 20.000 og dermed er den absolut 

største del af klubbens udgifter. Derfor forslaget omkring brugerbetaling og tilmelding til 

træningen. 

 

 

Med disse kommentarer blev formandens beretning godkendt. 

 

. 

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: 

 

 

 

Regnskabet blev godkendt med stor tilfredshed og applaus. 

 

4. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr samt fremlæggelse af budget for det 

kommende år. 

 

Kasseren fremlagde et mundligt budgetforslag som ligner det netop aflagte regnskab. 

Bestyrelsen foreslog uændrede satser hvilket blev godkendt med stor tilfredshed. 

 

  

 

5. Behandling af indkomne forslag.  

Ingen indkomne forslag. 

 

 

6. Valg af næstformand – Leif Arne Jensen blev genvalgt. 

 

7. Valg af kasser – Henrik Susaa blev genvalgt. 

 

8. Valg af øvrige – John Sørensen blev genvalgt. 

 

9. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen –   

 

Jane Ellebæk, Søren Petersen og Mogens Ellebæk 

 

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.  

Allan og Jan Augo blev valgt som revisorer og Bettina blev valgt som revisorsuppleant. 

 

11. Eventuelt.  

 

Referent Niels Ellermann 

13. marts 2016.  


