
Referat fra generalforsamling i Nysted Tennis Club 050416. 
 
1.Valg af dirigent og referent 
 
Gitte blev valgt som dirigent og Kis og Gitte samarbejder om referatet. 
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
 
Gitte fremlagde beretningen og understregede bl.a. problematikken med manglende trænere – 
såvel juniortrænere som den såkaldte lørdagstræning, som Hans hidtil har varetaget samt den 
manglende opbakning til onsdagstennis. Nye tiltag præsenteredes senere.  
Beretningen vedhæftes referatet og lægges på www.nysted-tennis-club.dk 
Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse 
 
Kis fremlagde regnskabet, der blev godkendt. Regnskabet for 2014 og 2015 varierer ikke meget.  

 Kontingentindtægterne er næsten uændrede fra 2014. Der er en del medlemmer, der har 
frikontingent og det blev foreslået at frikontingenter afskaffes. Det vil blive drøftet under 
punkt 5. 

 Der har i 2015 været et ekstraordinært stort vandforbrug, som David forklarede med 
øget vanding i sommermånederne. Der vil være øget opmærksomhed på dette i sæson 
2016. Der blev foreslået at det primært er baneformændene der står for vandingen og at 
vi løbende aflæser måleren og dermed holder øje med vandforbruget. På den positive side 
har banerne i mange år ikke været så gode som i sæson 2015. 

 Tilskud på 19.100 kr. i 2015 fra Elite Gaming bortfalder – i det mindste i sin nuværende 
form. Der tages højde for dette i budgettet. 

 Endelig har der været en forskydning i trænerudgifterne idet sidste rate på 1920 kr først 
er udbetalt i 2016. 

 
4.  Behandling af eventuelle indkomne forslag. 
 
Ingen indkomne forslag 
 
5. Forslag til budget og fastsættelse af kontingent 
 
Der kom forslag om at reducere antallet af frikontingenter, hvilket bestyrelsen vil drøfte på 
første møde. Øvrige kontingenter fastholdes og samarbejdet med badmintonklubben om 
fælleskontingent ligeså. 
 
6.  Valg af revisor 
 
Bente Riber og Mogens Kildsgaard er begge villige til genvalg og blev valgt. 
 
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. 
 
Hans og Kis blev genvalgt. Ole, Rikke og Søren blev valgt ind i bestyrelsen, der efter mødet 
konstituerede sig med Gitte som formand, Kis som kasserer og Hans og Katja som hhv. 1. og 2. 
suppleanter. Alle vil blive indkaldt til bestyrelsesmøderne. 
 
8. Nye initiativer i NTC: 
 

 Klubturnering: Søren har taget initiativ til at etablere en klubturnering for at styrke 
det daglige liv i klubben og lære hinanden at kende på tennisanlægget såvel på 
banerne som udenfor. Der er allerede nu ca. 12 der har meldt sig til bruttotruppen. 
Der vil blive lavet en plan hvor alle deltagere møder hinanden hen over sæsonen, der 
vil være mulighed for at ændre spilledatoerne så det ikke går ud over ferier og andet. 
Søren har allerede skaffet fine præmier, og bestyrelsen håber at ALLE medlemmer vil 
bidrage til klub-kulturen og stille op og have det sjovt. De nærmere rammer 
introduceres til standerhejsningen. 

 
 DGI-turnering: Der var ikke stemning for at tilmelde hold til DGI turnering i 2016. 

 
 Samarbejde med Nysted skole – Rikke og Gitte har lavet en ansøgning til Elite 

Gaming om midler til samarbejde mellem skolen og klubben. Ansøgningen kan også 
sendes til andre der støtter lokalsporten. Der tages udgangspunkt i skolereformens 
ønske om mere bevægelse for børnene i undervisningen og der samarbejdes med 
andre foreninger f.eks. badmintonklubben om at lave et mere organiseret tilbud. 
Henrik Juul vil gerne deltage i udførelsen af tilbuddet.  

 
 Trænersituationen i sæson 2016: Både vores 3 juniortrænere og Hans, der har 

stået for voksentræningen om lørdagen har sagt op som trænere; vi har derfor p.t. 
ikke nogen trænere til hverken voksne eller børn i 2016. Alle skal overveje, om de 
kender nogen, der kan påtage sig opgaven. Der kan tilbydes kursus, som 
Guldborgsund kommune yder tilskud til. 

 
 Samarbejde med Nysted Badmintonklub: Der fortsættes med det tætte 

samarbejde med NBK, men arbejdes ikke længere på en egentlig fusion. 
 

 
Evt.  
 
Alle opfordres til at komme med input til hjemmeside og facebook side. Standerhejsningen er 
aftalt lørdag den 30. april 2016 og baneformændene giver besked, så snart banerne er klar 
til brug. Gruset leveres i denne uge. 
 
Ref: Kis 
050416. 

 


