
Generalforsamling 

Nysted tennis Club

d. 27. februar 2019



Dagsorden
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for 2018 v. Gitte
3. Forelæggelse af regnskab for 2018 v. Ole
4. Fastsættelse af kontingent og forslag til budget v. Ole
5. Valg af revisor

a) Mogens er på valg og ønsker ikke genvalg

6. Valg af bestyrelse
a) Gitte og Kis på valg.

7. Det kommende år: (punkt 4 i den oprindelige dagsorden)

a: Behandling af evt. indkomne forslag
b: Ideer til og planlægning af sæson 2019 v. bestyrelsen

8. Eventuelt



BESTYRELSENS BERETNING FOR 
2018

Punkt 2



Bestyrelsen består af:

Kis Gitte      Ole      Søren Rikke   Hans
Medlem Formand Medlem Medlem Medlem Suppleant

Daglig drift
Kontakt til 
kommunen 
og andre.
Chef for 
webmaster 

Daglig drift
Koordinering
Kommuni-
kation
Kontakt til 
kommunen

Kasserer
Daglig drift 
og vedlige-
holdelse

Næstformand
Sponsorater og 
puljer med 
tilskud
Kontakt til 
pressen. 

Samarbejde 
med skolen
Kontakt til 
træner

Sikrer at 
erfaringer 
og viden 
ikke går 
tabt 



Fokus for 2018

At styrke og udvikle klubben
• Få flere medlemmer

– Omtale
– At tage godt imod nye
– At få dem med i klubben

• At have tilbud til alle 
medlemmer
– Træningstilbud for alle 
– Fælles arrangementer og 

aktiviteter

• Den daglige drift og 
økonomien



God, lang og tør sæson 

april december



• Tilbud til 6. klasserne: ½ 
dag med tennis i vores 
klub

• Idrætslæreren var med 
og fik inspiration

• Kasper var hyret som 
træner og Søren og Ole 
hjalp til

• Eleverne fik oplysning 
om klubbens 
træningstilbud

I år: Kun få nye 
medlemmer efter 

denne dag



Standerhejsning 
d. 5. maj 2018
• Sammen med Tennissportens dag

• Stor interesse

• Vi fik en del nye medlemmer 



Velkomstpakke til nye medlemmer

• Introduktion til sporten

• Ketsjer

• T-shirt



Træningstilbud

• 2 juniorhold om 
mandagen: 10 + 7 
spillere

• NYT: Familietennis om 
tirsdagen: 2-4 spillere

• Lørdagstennis med 
introduktion til nye og 
spil for ‘gamle’: 2 nye 
og 8 ‘gamle’

• NYT: introduktion 
onsdag formiddag: 
cirka 6 spillere 
(kombispillere)



Inspirationsdag for alle d. 25. juni   



Omtale af klubben
• Pressemateriale af og omtale af tennissportens dag

• Folketidende kom på besøg da 6. klasserne havde 
skoletennis-dag i april. 

• Hjemmesiden og ophængsskabet er informative

• Sponsoraterne er ikke revet væk, men vi fortsætter

• Mund-til-mund er mest effektiv i forhold til at få nye 
medlemmer



Klubturnering, 2 puljer = 2 vindere

7 par deltog i alt. Der er plads til mange flere, uanset niveau. 
Udfordring: at holde sig skadefri og at få tid til alle kampene, især efter sommerferien. 



DGIs turnering: 2 veteranhold

• Ikke alle kampe blev 
spillet

• Der mangler indtastning 
af nogle resultater

• Konklusion: Vi vandt det 
hele… 



Fødselsdagsfest onsdag d. 29. august

• Cirka 20 deltagere, inkl. 
2 juniorspillere der 
spillede med i 
kampene!

• Glædeligt at så mange 
nye medlemmer ville 
være med.

• Høj sol, højt humør og 
højt spilleniveau og 
ingen billed-
dokumentation 



Medlemstal

2017 2018 Nye medlemmer i 2018

juniorer 24 19 10

seniorer 45 55 10



Et blik på aktivitetsniveauet

Banerne bliver brugt stort set hver dag 
i højsæsonen (juni-september)
Typisk er der 2-3 reservationer pr. dag



Skumtennis i vinterhalvåret

• Fra oktober til april

• tirsdag kl. 19-21

• 7-11 spillere

• Man deltager når man kan

• Alle mod alle



Investeringer i 2018

• Klub T-shirts til juniorspillere

• Ketsjere til alle nye medlemmer

• Skumbolde 

• Boldmaskinen blev repareret 



DAGSORDENEN FORTSAT
Punkt 3-8



Punkt 3: Regnskab 

Tilskud fra SKAT eksisterer 
ikke længere
Tilskud fra kommunen    

Udgiften til ketsjere er 
steget da DGIs tilskud til 
køb af ketsjere kun blev 
givet det første år. 





Punkt 4: Budget 2019



Kontingent: uændret 

• Senior: 700 kroner

• Junior 250 kroner

• Kombi, Tennis/Badminton: 
800 kroner

• Familietennis: 1500 kroner

• Sommerhus: 1000 kroner 
for en husstand.

• Passive medlemmer (man 
kan deltage i sociale 
begivenheder og 
generalforsamlingen) 100 
kr. 



Punkt 6-7: Valg til revisor og bestyrelse

Punkt 6: valg af revisorer

• Bente Riber og Mogens 
Kildsgaard er på valg.  
Mogens ønsker ikke 
genvalg, men Dorte stiller 
op

Punkt 7: valg til bestyrelsen

Gitte og Kis er på valg 



Punkt 7a

• Der er ikke indkommet forslag som 
generalforsamlingen skal tage stilling til. 



FORSLAG OG IDEER TIL 2019

• Gentagelse af skoletennis men nu for både 5. og 6. klasserne i april
• Flere inspirationsdage for alle medlemmerne
• Justering af træningstilbud mandag og lørdag
• Endnu et socialt arrangement inden sommerferien



Arbejdsdag søndag d. 28. april?

• Borde/bænke sæt skal 
have olie

• Hegnet skal ses efter

• Standeren skal tages 
ned/skiftes?

• Rengøring af klubhus

• Træværket skal males

• Låsene i dørene…?



Standerhejsning 
lørdag d. 4. maj 

2019
kl. 10-14 • Fælles morgenbord

• Mulighed for tilmelding 
til turnering 

• Mulighed for tilmelding 
til inspirationsdag

• Spil på kryds og tværs

• Introduktion til nye 
medlemmer



Turnering 2019, 
skydes i gang i maj måned

• Find en makker og vælg om I vil 
spille i pulje A eller pulje B. 

• Tilmeld jer ved personlig 
henvendelse, mail eller på 
turneringsplanen

• Aftal gerne selv 
spilletidspunkter for jeres 
kampe. Forslag om fælles 
startskud.

• Skriv resultatet på 
turneringsplanen i klubhuset

• Finalen spilles umiddelbart før 
fødselsdagen



Ønsker om investeringer i sæson 2019? 



PUNKT 8: EVENTUELT



Tak til


