Referat fra

Generalforsamling i Nysted tennis Club,
Afholdt d. 6. marts 2018 på Nysted Skole
1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Mogens Kildsgaard som dirigent og han blev valgt. Dirigenten
kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet idet det var annonceret på
hjemmesiden mindst 14 dage før afholdelse og ved at medlemmerne har modtaget en mail med
indkaldelse og dagsorden 14 dage før afholdelse.
Der var 14 fremmødte medlemmer.
2. Bestyrelsens beretning for 2017: Beretningen blev fremlagt af bestyrelsen og fortalt med billeder.
Se pdf-filen på hjemmesiden. www.nysted-tennis-club.dk
Overskrifterne var:
 Vækstaftale med DGI resulterede i 20 nye juniorspillere og 4 nye seniorspillere.
 Vi har givet alle nye medlemmer en klub-T-shirt ud over den ketsjer de fik gennem vækstaftalen.
 Der har været tre træningshold i 2017: to til juniorer og et til seniorer/nybegyndere. Fra august har
vi fået hjælp til træningen fra Møn tennisklub.
 D. 11. juni 2017 afholdt vi en inspirationsdag for alle klubbens medlemmer. Kasper Kofoed var
træner på denne dag.
 Nysted skoles 6. klasser var til tennisdag d. 16. maj 2017
 NTC har været repræsenteret til både efterårs- og vinterlegene i Kettinge.
 Alle vores juniortiltag er blevet dækket godt af den lokale presse og af DGI.
 Traditionen tro afholdte vi fødselsdagsfest i august. Her blev vinderne af den årlige klubturnering
også præmieret.
 Over 90 kvinder fra Nysted deltog Ladywalk i Nakskov. Tak til Ruth Hedeman der i Nysted
badmintonklub meget dygtigt organiserer det hele og inviterer vores medlemmer med. I år fik
Nysted 1. pladsen i antallet af deltagere.
 Sammen med badmintonklubben inviterede vi vores medlemmer i biografen til en særforestilling af
filmen ”Borg”.
 I år er der skumtennis tirsdag kl. 19-20 men ofte kan man spille helt til kl. 21.
 Som noget nyt prøver baneformændene ikke at lukke banerne ned, og der har været spillet helt til
og med januar måned. Vi afventer og ser hvordan banerne klare sne og frost, men flere andre
klubber har succes med det, så vi er optimistiske.
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.
3. Forelæggelse af regnskab for 2017
Der er generel god økonomi i klubben, særligt fordi vi i år har fået et tilskud fra SKAT på knap 75000 kroner.
Tilskuddet blev givet som en overgangsordning efter Elitegamin, og 2017 var sidste år det blev uddelt.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen – se separat bilag
4. Det kommende år:
a: Behandling af evt. indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag.
b: Ideer til og planlægning af sæson 2018

Bestyrelsen havde følgende forslag til den kommende sæson:







Sponsoraftaler til både private og erhverv. Se mere på www.nysted-tennis-club.dk
Samarbejde med Kasper Kofoed om træningen af juniorer og inspirationsdage for seniorspillere.
Tennis-dag for 6. klasserne på Nysted skole d. 12. april. Her er Kasper også træner.
Og så fortsætter vi naturligvis klubturneringen, sørg selv for at melde jer til enten personligt eller
via mail. Puljerne offentliggøres på tavlen, hvor man også skriver sine resultater efter kampene. Der
kåres en vinder fra hver pulje som skal spille finalen sammen. Finalen ligger umiddelbart FØR
fødselsdagen.
Standerhejsningen er i år lørdag d. 5. Maj 2018, samme dag som Tennissportens dag ligger. Vi
håber dog at banerne er klar tidligere.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingenterne fortsætter uændret. Dvs. at en seniorspiller betaler 700 kroner for at
være medlem og en juniorspiller betaler 250 kroner. Et kombi-medlemsskab med badmintonklubben koster
800 kroner. Sommerhuskontingent er fortsat 1000 kroner pr. husstand.
Der blev stillet forslag om at indføre rabat for familier, fx til de mange nye juniorspilleres fordel.
Generalforsamlingen vedtog at en familie med 2 voksne og et antal hjemmeboende børn kan tegne et
medlemskab for 1500 kroner/sæson.
Begge dele blev vedtaget.
6. Valg af revisorer: Bente Riber og Mogens Kildsgaard blev genvalgt.
7. Valg af bestyrelse: Søren, Ole, Rikke og Kis på valg.
For at få balance mellem antallet af bestyrelsesmedlemmer på valg, blev Kis valgt for ét år og Søren, Ole og
Rikke blev valgt for to år. Fremover er Kis og Gitte således på valg samtidig og Søren, Ole og Rikke er på valg
samtidig.
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen således at Gitte fortsat er formand, Ole blev valgt
til kasserer, mens Rikke, Kis og Søren er menige medlemmer. Hans er fortsat suppleant.
8. Eventuelt
Ønsker for 2018: en ny boldmaskine, en græsslåmaskine, lys på banerne. Desuden arbejder vi fortsat med
tilbuddet om kunstbaner.
Medlemmerne opfordres til at hjælpe alle interesserede i gang med sporten, både nogle der tidligere har
spillet og nogle der aldrig har spillet før. Alle opfordres til at tage godt imod alle nye i klubben.
Det er vigtigt at huske at booke baner, både af hensyn til udlejning til turister og for at der ikke opstår
uklarheder om hvem der kan spille hvornår. Det er også vigtigt for bestyrelsen at kunne dokumentere hvor
meget banerne bliver brugt.
Hold i det hele taget øje med hjemmesiden hvor nyheder løbende offentliggøres og hvor der er meget
nyttig information.
Der blev udtrykt ønske om igen at tilmelde hold til Veteran+turneringen v/DGI og Kis lovede at undersøge
mulighederne.

