Referat fra Generalforsamlingen i Nysted Tennis Club
27. februar 2019 på Nysted skole, skoletorvet

Dagsorden – (punkt 4 er flyttet til punkt 7)
1.Valg af dirigent –
Kim Toft blev valgt til dirigent og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var
annonceret og indkaldt i henhold til vedtægterne.
2. Bestyrelsens beretning for 2018 v. Gitte
Gitte fremlagde beretningen for 2018 sæsonen, (se hele billedshowet på www.nysted-tennisclub.dk) Der har været en masse aktiviteter:
 Skoletennis, der desværre ikke gav den samme medlemstilgang som i 2017
 Standerhejsning sammen med Tennissportens dag. Stor interesse, fint vejr og nye
medlemmer
 Træningstilbud:
o 2 juniorhold med 10+7 spillere
o Familietennis
o Lørdagstennis
o Introduktion til nye voksne (primært kombispillere)
o Velkomstpakke til nye medlemmer
 Inspirationsdag for alle med Kasper Kofoed som træner
 DGi veteran turnering
 Klubturnering
 Skumtennis
 Klubbens fødselsdagsfest
Gitte viste en graf over belægningen af vores 2 baner og der er typisk 2-3 reservationer pr. dag.
Der er et fald i medlemstallet fra 55 i 2017 til 45 i år. Der er kommet 10 nye medlemmer
hovedsagligt seniorer.
Søren har været god til at skaffe presseomtale såvel på skoletennisdagen som ved
standerhejsningen.
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.
3. Forelæggelse af regnskab for 2018 og budget for 2019 v. Ole
Ole fremlagde regnskabet, der viser et underskud på ca. 5000 kr. i forhold til sidste sæson. Dette
skyldes til dels en højere udgift til ketsjere (DGI gav kun tilskud første år)og et mindre fald i
antallet af juniormedlemmer.
Økonomien ser dog fortsat positiv ud og regnskabet blev godkendt

4. Fastsættelse af kontingent og forslag til budget (punkt 4.b flyttet til punkt 7)
Bestyrelsen havde lagt op til uændrede kontingentsatser.
Familiekontingentet på 1500 kr. for forældre og børn med samme adresse var faldet ud på
oversigten. Det står dog på hjemmesiden, og gælder fortsat.
Ole fremlagde desuden budget for 2019.
5. Valg af revisor
a) Mogens Kildsgaard genopstiller ikke.
Dorte Hesselborg blev valgt i stedet for Mogens og fortsætter sammen med Bente Riber.
6. Valg af bestyrelse
a) Gitte og Kis på valg – begge blev genvalgt
7. Det kommende år – behandling af indkomne forslag
7.a Der var ikke kommet forslag, der skulle behandles på generalforsamlingen.
Punkt 7. b – Ideer til og planlægning af sæson 2019:
Træning
Vi justerer på træningstilbuddene i 2019. Der vil fortsat i samarbejde med Kasper være 2
børnehold om mandagen.
Derudover har vi fået tilbud om at tilmelde os til voksentræning, som Kasper også vil stå for. Der
er plads til 4-8 spillere på gang og man tilmelder sig (procedure udmeldes senere, ligesom det vil
fremgå af hjemmesiden)
Kasper tilbyder desuden individuel træning for hold på 4-6 personer til følgende priser:
1 Spiller = 250 kr/time/spiller
2 Spillere 200 kr/time/spiller
3 Spillere 175 kr/time/spiller
4-6 spillere 150 kr/time/spiller
Lørdagstræning kl. 9 – 10.30 v/Ole og Søren
Skoletennis
Bliver i år over 2 dage og for både 5. og 6. Klasserne v/Rikke, Ole og Søren
Flere inspirationsdage for alle medlemmer
Forslag om et socialt arrangement FØR sommerferien
Opbakning. Der arbejdes videre med ideen og en dato meldes ud
GDPR

Det er praktisk med en medlemsliste i klubhuset, hvis man mangler nogen at spille med, skal
aftale klubturnering osv. Men det er udfordrende i forhold til den nye persondataforordning.
Vi skriver ud til medlemmerne og beder om tilladelse til at de står på en offentlig tilgængelig
medlemsliste.
Kunststofbane
Søren har arbejdet hårdt på ideen om at etablere en kunststofbane. Banen koster ca 250.000 kr.
at anlægge og Søren har bl.a. været i dialog med Guldborgsund kommune for at høre, om de vil
bidrage. Det vil de gerne. De tilbyder at fjerne det gamle grus og bortskaffe dette. Dette arbejde
beløber sig til ca 50.000 kr, så der er langt igen. Søren arbejder videre med at få lavet nogle
sponsoraftaler.
Arbejdsdag søndag den 28. April
 Hegnet hænger. Nogle mener, det kan udbedres og Tommy vil sammen med Ole og David
se på det. Hvis det skal udskiftes er det en større udskrivning som vi evt. skal søge midler
til.
 Der trænger til at blive malet
 David får bekræftet, at han og Steffen gerne må investere i en ny græsslåmaskine, når den
gamle ikke kan mere.
 Tommy har repareret boldmaskinen, så den behøver vi ikke udskifte lige nu – det har vi
tidligere besluttet at gøre.
 Låse – Tommy undersøger alternativer evt. et kort/kode system, der kan skiftes hvert år.
Vi har medlemmer, der har været medlemmer for rigtigt mange år siden, hvis nøgle
stadig virker.
 Der blev stillet forslag om at vi indkøber nye kurve til at samle bolde med. Det er en god
idé!
Standerhejsning
Lørdag den 4. Maj 2019 kl. 10-14
Klubturnering
Skydes i gang ved standerhejsningen. Forslag om fælles startskud. Finalen spilles umiddelbart
før fødselsdagsfesten i august (dato kommer)
8. Eventuelt
Der blev spurgt til, om der er krav til særligt fodtøj? Der er et opslag udenfor banerne, som ingen
længere ser. Tennissko skal helst være uden mønster for at de ikke ødelægger underlaget.
Generalforsamlingen sluttede med en særlig tak til Ruth og Steffen, der på eget initiativ har stået
for træning om onsdagen, til webmaster Kim og til Steffen og David for deres gode arbejde med
vedligeholdelse af banerne.

