Dato 2014-03-19
GENERALFORSAMLING RINGSTED TENNISKLUB
Valg af dirigent:
Uden kampvalg blev Svend Erik Thomsen betroet hvervet som dirigent. Svend
Erik kunne, som det første, konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt i
henhold til vedtægterne.
1. Formanden aflægger beretning
Formanden udtrykker overordnet tilfredshed med året, herunder specielt det
nye tryk på hanerne i omklædningen, omgivelserne udendørs, sociale
aktiviteter, det nye booking system og arbejdet med klubbens juniorer.
Beretningen kan læses i sin fulde længde på side 4.
Generalforsamling kunne godkende formandens beretning.
2. Kassereren forelægger regnskabet
Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab.
3. Fastsættelse af kontingenter
Bestyrelsen foreslår nedenstående nye kontigentsatser:
Seniorer: DKK 1.125,Børn/juniorer (under 25 år): DKK 625,Formiddag senior: DKK 625,Familiemedlemskab: 2 voksne + x børn, DKK 2.600,kontigentsatserne blev enstemmigt vedtaget.
Bo Grønhøj fremlægger forslag om ny kontigenttype
Familiemedlemskab:1 voksen over 25 + x børn, DKK 1.500,Forslaget blev enstemmigt vedtaget
4. Indkomne forslag.
Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændringer.
De foreslåede vedtægtændringer blev enstemmigt vedtaget, dog var Knud Splid
stemme under protest.
5. Valg til bestyrelsen
Ingelise Svendsen og Flemming Struve blev genvalgt. Svend Erik Thomsen
blev valgt ind som nyt bestyrelses medlem.
6. Valg af suppleant
Henny Rasmussen blev valgt

7. Valg af revisorer
Elsebeth Gade og Jørgen Berg blev valgt.
8. Eventuelt
Thomas foreslår, at man udnytter den nye skolereforms fokus på bevægelse, til
evt. at tilbyde arrangementer i tennisklubben og derved få præsenteret tennis
for nogle flere børn.
Svend Erik, lukkede generalforsamlingen af og takkede for god ro og orden.

FORMANDENS BERETNING.
Tak for et godt 2013.
Klubben har igennem hele 2013-sæsonen været meget indbydende at komme i.
Badene er blevet ordnet med en ny gennemstrømningsvandvarmer, der har
sikret bedre tryk på bruserne og masser af varmt vand.
Desuden har den ekstra investering i rengøring gjort, at klubben nu har et flot
niveau igen her. Udendørsarealerne har været passet og plejet flot, så man altid
føler sig velkommen i klubben.
Juniorer havde igen en flot sæson med gode resultater både individuelt og i
holdturneringen. Masser af gode aktiviteter har været afholdt udenfor de faste
træningsrammer. Videoaften, fastelavn, minitennisturneringer, nattennis er bare
nogle af de mange gode initiativer, der sikrer, at juniorerne også hygger sig
socialt og nyder tennisklubbens faciliteter
Sommerskolerne forløb godt og trænerne har været meget engagerede og har
efterfølgende taget en del kurser både i DGI og DTF-regi.
Det er dejligt at klubbens fremtid er i fremgang.
Seniorerne og veteranerne spillede en flot udendørs holdturnering og har haft et
godt år med masser af god træning ved Christian som også veteranerne har
haft stor gavn af. Det sociale engagement hos seniorerne er bibeholdt med
mange hyggelige aftener, miniturneringer og julefrokost.
Indendørs har både senior og veteran været fejlcastet til deres rækker, men
humøret har været højt og spilleglæden er bibeholdt.
Der har været mange gode tiltag i klubben med ny søndagsturnering og
genetablering af juleturneringen for motionister. Det er desuden positivt at se så
mange medlemmer, der udnytter klubbens lokaler efter endt spil til at fortsætte
hyggen.
Klubben fik en ny hjemmeside med et super brugervenligt design, der har gjort
det lettere at få adgang til de informationer, man har behov for. Samkøringen
med facebook sikrer en konstant strøm af info og nyheder fra klubben. Så hvis
ikke I allerede synes godt om denne, så gør det:) Dette er også et super sted at
komme i kontakt med klubben.
Til sidst har vi fået mange flere aktiviteter oprettet online i bookingsystemet.
Hvilket har betydet meget bedre styr på økonomien. Men Bos store arbejde kan
han selv fortælle mere om under regnskabet:)
Lidt om 2014:
Der er store forventninger og mange ubekendte i forhold til holdturneringen
udendørs for seniorer og veteraner, da SLTU indfører nye rækker, så klubben
starter forfra med tilmeldingerne i disse rækker. Junior og motionist kører, som
de plejer.
Klubbens pergola og klubhusets udvendige søjler står for en større overhaling,
og mon ikke det sker hen over sommeren:)
Stor tak til klubbens sponsorer og mange frivillige, der bidrager uvurderligt til
klubben.

Stor tak til bestyrelsen og jeg ønsker dem held og lykke fremover og håber, at
de vil knokle for at fortsætte de gode takter og søsætte en masse nye initiativer,
så klubben kan blive endnu mere attraktiv og spændende at være en del af.
TAK
Formand Thomas Øhrgaard Nielsen

