
Generalforsamling  
Nysted tennis club 
2015 
d. 5. april 2016 



Dagsorden 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse 
4. Behandling af eventuelle indkomne forslag. 
5. Forslag til budget og fastsættelse af kontingent 
6. Valg af revisor 
7. Valg af bestyrelse:  

Henning Andersen ønsker at træde ud af bestyrelsen. Desuden 
er Kis og Hans er på valg. De er villige til genvalg. 

8. Nye initiativer i NTC: 
a) klubturnering i NTC og tilmelding til DGI 
b) samarbejde med Nysted skole  
c) trænersituationen i sæson 2016  
d) samarbejde med Nysted Badmintonklub 

9. Evt.  



Bestyrelsens 
arbejde: 

• 3 årlige møder 

• Planlægning af året 

• Løbende regnskab 

• Kommunikation med 
kommunen om 
økonomi, banebooking 
m.m. 

• Drøftelse af klubbens ve 
og vel 



Standerhejsning d. 12. april 2015 



Fødselsdag onsdag d. 26. august 



Alle spiller mod alle 



Banenedlukning fredag d. 13. 
november 2015 



Juniortræning hver uge fra maj til september, 
dog ikke i skolesommerferien 



Lørdagstræning 
HVER lørdag kl. 9-11 

12 deltagere – på skift! 



Onsdagstennis og god brug af banerne 
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Punkt 4 

• Ingen forslag som generalforsamlingen skal 
tage stilling til, men mange nye initiativer som 
vi drøfter under punkt 8 



Punkt 5: Budget 2016 

Indtægter Udgifter  

Administration  1200,00 

arrangementer 4000, 00 

div. kontingenter 700,00 

Halleje  1300,00 

Materialer  12.000,00 

Trænerløn 11.000,00 

Vand 12.000,00 

Vedligeholdelse 5.000, 00 

Medlemskontingent 25.000  

Tilskud 30.000 

55.000 47.200,00 



Punkt 5: kontingent 
Kombi-medlemskab: 800 kroner  

Badminton 

500 kr. 

Tennis (inkl. 
skumtennis: 

700 kr.) 



Valg til revisor og bestyrelse 

Punkt 6: valg af revisorer 

• Bente Riber og Mogens 
Kildsgaard er revisorer og er 
villige til genvalg 

Punkt 7: valg til bestyrelsen 

• Henning ønsker at træde ud 
af bestyrelsen 

• Hans er på valg og er villig 
til genvalg 

• Kis er på valg og villig til 
genvalg 

• Nye kandidater til 
bestyrelsen: Ole, Søren og 
Rikke 



P
u

n
kt

 8
: 

 
N

ye
 in

it
ia

ti
ve

r 
 s

æ
so

n
 2

0
1

6
 

• Vi mangler trænere!!! 

• Klubturnering 

• Fusionering med Nysted badminton 
klub 

– Vi fortsætter det tætte samarbejde med 
NBK men fusionerer ikke 

• Vi søger midler til at øge samarbejdet 
med Nysted skole.  

– Elite gamin??? 

– Guldborgsund 

 



Klubturnering 

• Alle spiller mod alle henover sæsonen 

• Formål er spilleerfaring men også liv i klubben, 
så kom og se på 

• Meld jer til turneringen 

• Meget fine præmier  



Punkt 9: evt.  

 



Kom gerne med input til  
www.nysted-tennis-club.dk  

http://www.nysted-tennis-club.dk/
http://www.nysted-tennis-club.dk/
http://www.nysted-tennis-club.dk/
http://www.nysted-tennis-club.dk/
http://www.nysted-tennis-club.dk/


Kommunikation via Facebook, webside og mail   

Alle meddelelser gives også her, brug også gerne 
siden til at finde makkere og praktiske 

oplysninger, fx om banen! 



nystedtennis@gmail.com 
 

Vær sikker på at vi har din mailadresse, husk 
også adresseændringer!  

Du får mindst to mails om året: én før 
sæsonstart og én inden banenedlukning 

mailto:nystedtennis@gmail.com


Standerhejsning  
lørdag d. 30 april eller søndag d. 1. maj 



Tak for i år 
særligt til Steffen og David for at 

spare os for mange penge og sikre 
de gode baner – i hele sæsonen! 


