
Generalforsamling  
Nysted tennis club 

2016 
d. 7. marts 2017 



Dagsorden 
1) Valg af dirigent og referent 
2) Bestyrelsens beretning for 2016 
3) Regnskab for det forløbne år til godkendelse 
4) Forslag til budget, fastsættelse af kontingent 

1) Forslag til investeringer 

5) Behandling af eventuelle indkomne forslag 
6) Valg af revisor 
7) Valg af bestyrelse:  

Gitte (formand) og Katja (suppleant) er på valg. Gitte er villig til genvalg men Katja ønsker 
ikke at fortsætte.  

8) Nye initiativer i NTC, 2017: 
a) Banerne – kunst eller grus? 
b) Turnering 
c) Fælles inspirationsdag i maj 
d) trænersituationen i sæson 2017 
e) Bevæg dig for livet, DGI-støttet initiativ og vores forslag til aktiviteter 
f) Ketsjerdag for mellemtrinnet på Nysted skole i uge 20-22  
g) Veteran-tennis onsdag d. 7. juni 2016 
h) Planlægning af arbejdsdag 

9) Evt.  



BESTYRELSENS BERETNING 2016 
Punkt 2 



Bestyrelsens består af 

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



Standerhejsning d. 1. maj 2016 



Nyt tiltag: klubturnering 



Onsdagstennis og turneringer – i år 
med publikum og bolddrenge m/k 



Trænerkursus for alle medlemmer og andre 
klubber på Sjælland søndag d. 12. juni 2016 

Formål: et trænerkorps og et samarbejde med Nysted skolen. 
Desværre ingen juniortræning eller tennisdag på skolen (endnu). 



Lørdagstræning 
HVER lørdag kl. 9-11 

12 deltagere – på skift! 



Fødselsdag onsdag d. 26. august 



Tilskud fra SKAT 



Banenedlukning  
søndag d. 13. november 2016 



Status 2016 

• Tilbagegang af medlemstal 

• Ingen juniortræning 

• Fuldtallig bestyrelse 

• God økonomi 

• Gode baner  

 



DAGSORDENEN FORTSAT 
Punkt 3-7 
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Kontingent (forslag) 

• Kun tennis: 700 kroner 

• Kombi, 
Tennis/Badminton: 800 
kroner 

• Sommerhus: 1000 
kroner for en husstand 

 

• Passivt medlemskab? 

• Firmamedlemsskaber? 



Sponsorater 

Vi arbejder på flere former for sponsorater  

• Firmamedlemsskab, fx logo, mulighed for 
firmatennis, lån af klubben osv.  

• Personligt sponsorat, fx støttemedlemmer. 
Inviteres til sociale arrangementer 

 

• sponsorater à 5000 kroner. Navn og logo på en 
vindskærm og på websiden, et skilt i 
klubhuset, grillaften, og ansatte kan spille. 

 



• Nye vindskærme/bannere: 2x12 meter eller 2x18 med 
farvetryk 5200 kr. + moms 

• T-shirts til alle medlemmer med logo, ca. 100-150 kr. pr styk 

• Dommersæder  à  235 kr. excl. moms  

• Flere slags bolde og træningsbolde 

• Nye boldkurve 

 

 

  Desuden reparation af boldmaskinen 
 

Forslag til investeringer 



Punkt 5 

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



Punkt 6-7: 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 

• Gitte Rask er på valg men er 
villig til genvalg 

• Katja Harwitz er på valg og 
ønsker ikke at fortsætte 
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• Banernes fremtid 

– Kunstbaner, kunstgræs eller hvad? 

– Søren og Steffen arbejder på at indhente 
tilbud, tilladelser og tilskud 

 

Hvad synes medlemmerne? 

 



Turnering 2017, skydes i gang d. 3. maj 

I år med to puljer! 
• Find en makker 
• Tilmeld jer ved personlig 

henvendelse, mail eller på 
turneringsplanen 

• Aftal selv spilledatoer 
• Skriv resultatet på 

turneringsplanen i 
klubhuset 

• Finalen spilles til eller 
umiddelbart før 
fødselsdagen 



Inspirationsdag for alle medlemmer 

• Træner ude fra, fx fra DGI 

• En træningsdag med frokost og hyggeligt 
samvær på banerne 

• Inspiration til sig selv og til at lære fra sig  

 

• Hvem har lyst til at være med? 

• Datoforslag, (helst i maj eller juni)? 

 



Juniortræning 

• En trup af 6-8 trænere 

• Man er to trænere ad 
gangen 

• Hver træner er på 2-3 gange 
før sommerferien og igen 
efter sommerferien 

• Træningen foregår ud fra en 
fælles plan 

• Vi indhenter børneattester 

 

• Vi mangler nogle til at være 
med 



Bevæg dig for livet 

NTC  
• Tilbyder voksenintroduktion 

• Sørger for at tage godt imod 
nye medlemmer 

• Giver velkomst-pakke 
(ketsjere + t-shirts) til nye 
medlemmer 

• Deltager i Tennissportens 
dag d. 29. april 

• Laver målrettede initiativer 
der øger medlemsantallet 

 

DGI/ Dansk tennisforbund 

• Tilbyder 8000 kroner over 3 år 

 Vi bruger dem til ketsjere 
til nye medlemmer: 

 Senior-pakke 2900/ 10 stk. 

 Juniorpakke 1500/10 stk. 

• Konsulentbistand 

• Markedsføringsmaterialer 

Målet er 15 nye medlemmer i 2017 



Samarbejde med DGI 

• Tag en ven, en kollega, en 
tidligere spiller, et 
familiemedlem eller bare 
en tilfældig med 

• Hjælp dem i gang med 
sporten. Lær dem de 
grundlæggende ting, spil 
med dem og sæt dem i 
kontakt med andre på 
samme niveau 



Klar- parat- tennisstart 

• For mellemtrinnet på 
Nysted skole 

• En dag med tennis (og 
forhåbentlig også 
badminton) 

• Efterfulgt af 
prøveperiode i NTC 

• Velkomstpakke med t-
shirt, ketsjer og bolde 



Nostalgi-aften d. 7. juni 2016 kl. 17.00 

• Få fat i så mange tidligere medlemmer som 
muligt 

• Vi tænder grillen til deres medbragte mad og 
køber os til nogle salater 

• Hvis der er stemning for det, kan man spille 
lidt. Ellers er det bare nostalgi 



Arbejdsdag søndag d. 2. april 

• Opgaver? 

• Tidspunkt? 

• Indkøb? 

• Forberedelse? 



Punkt 9: evt.  

 



Følg med på   
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   

Facebook mail 

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

praktiske oplysninger, fx om banen! 

nystedtennis@gmail.com 



Standerhejsning  
lørdag d. 29 april kl. 10-14 

Husk også 
fødselsdagsfesten 

Onsdag d. 23. 
august 2017  

kl. 17.00 



Tak for 2016 
- for stort fremmøde 

- for godt humør 
- for gode idéer 

- for masser af spil 
 

særligt til Steffen og David for at 
spare os for mange penge og sikre 
de gode baner – i hele sæsonen! 


