
Referat generalforsamling I NTC 7. marts 2017 kl. 19-21.30 på Nysted Skole 

Referatet er skrevet ind I dagsordenen med “kursiv” skrift. Der var 11 fremmødte 

Dagsorden 

1) Valg af dirigent og referent – Mogens og Kis  

2) Bestyrelsens beretning for 2016,  

Formandens beretning kan ses på hjemmesiden. Hovedpunkterne var:  

 Standerhejsning den 1. maj, som samtidig var Tennissportens dag med pressedækning. 

 Klubturnering – lagt om onsdagen, hvilket var praktisk i forhold til, at så mange som muligt kunne 

møde og spille/heppe 

 Trænerkursus (K1) – supergodt og inspirerende tiltag 

 Lørdagstræning v/Hans – 10-12 deltagere hver gang 

 Fødselsdagsfesten er blevet en årlig tradition. Arrangementet er populært og hyggeligt 

 Tilskud fra SKAT tildelt. I alt 64.000 kroner! 

 Banenedlukning – Vi forsøgte at trække datoen længst muligt, men blev i sidste ende overhalet af 

snevejret midt i november 2016. Vi lukkede derfor banerne ned d. 13.11.16 

Samlet status:  

Tilbagegang af medlemstal (ca 15) – Hvilket skyldes sygdom, alderdom og at vi ikke havde juniortræning 

i 2016. Vi kan dog glæde os over en fuldtallig bestyrelse, en god økonomi  og nogle gode baner.  

3) Regnskab for det forløbne år til godkendelse 

Kis gennemgik regnskabet, som blev godkendt. Hun kunne i øvrigt oplyse, at vi har fået ca. 9.000 kr. tilbage i 

for meget betalt vand fra Guldborgsund Forsyning (afregnet pr. 010317) 

4) Forslag til budget, fastsættelse af kontingent 

Budgetforslaget blev udskudt til drøftelse under et senere punkt (investeringer og initiativer for 2017) 

 

Kontingent blev fastholdt på det sædvanlige niveau: 

700 kr. For seniorer; 800 kr. For kombinationskontingent badminton og tennis; 1000 kr. For sommerhuse, 

hvis hustanden i forvejen er medlem af NTC, kan der gives en særlig pris; 250 kr. For juniorer og studerende 

under 25 år. Turister: 50 kr/time og 250 kr/uge. 

Det blev besluttet at indføre et kontingent for passivt medlemsskab på 100 kr./sæson. 

Drøftelse af andre former for kontingenter såsom firmamedlemskab, personligt sponsorat (sponsorat á 5000 

kr – navn og logo på en vindskærm og på websiden, et skilt i klubhuset, grillaften og ansatte kan spille) lån af 

klubben til sociale arrangementer o.l. 

Forslag til investeringer 

 Nye vindskærme/bannere 

 T-shirts til alle medlemmer med logo 

 Dommersæder 

 Flere slags bolde og træningsbolde 

 Nye boldkurve 

 David har repareret boldmaskinen og reservedel er indkøbt til lager . 

5) Behandling af eventuelle indkomne forslag 



Ingen indkomne forslag 

6) Valg af revisor 

Bente Riber og Mogens Kildsgaard modtog genvalg 

7) Valg af bestyrelse: 

Gitte (formand) og Katja (suppleant) er på valg (ønsker ikke at fortsætte) 

Gitte blev genvalgt og Ruth Hedemand blev valgt som suppleant. 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Gitte Rask som formand, Kis Toft som kasserer, 

Rikke, Ole, Søren som menige medlemmer og Hans og Ruth som suppleanter. 

8) Nye initiativer i NTC, 2017: 

a) Banerne – kunst eller grus? 

Søren og Steffen har undersøgt mulighederne for at erstatte bane 2’s belægning med kunstgræs, men det har 

været svært at komme igennem til leverandørerne for at få priser på en gør det selv løsning. Derfor vides det 

ikke, hvad niveauet prismæssigt ligger på. Aftalt, at Steffen går videre og at der, når der er fakta på bordet, 

tages stilling til, om vi skal erstatte bane 2 med en kunstbane. Ruth kontakter Guldborgsund kommune for at 

høre, om de kan beskære poplerne op til bane 2, så vi kan undgå de mange blade og måske i en eller anden 

grad også rødderne (træernes ). 

b) Turnering 

Søren har igen taget initiativ til at starte en klubturnering i håb om, at vi kommer ordentligt fra start i år, så 

alle får mulighed for at tilmelde sig/deltage. Konceptet bliver lidt anderledes. Oplægget er 2 puljer. Find en 

makker og tilmeld jer. Der bliver lavet et udkast til en turneringsplan for de første kampe, og deltagerne må 

så selv justere og planlægge i feriesæsonen. Husk at skrive resultatet på tavlen i klubhuset. Finalen spilles i 

forbindelse med fødselsdagsarrangementet. Turneringen starter onsdag d. 03. maj 2017. 

c) Fælles inspirationsdag i maj 

Oplægget var en fælles inspirationsdag for så mange som muligt, med en træner fra DGI. Der var ikke 

umiddelbart den store tilslutning – interesserede bedes melde sig til Gitte. 

d) Trænersituationen i sæson 2017  & f) Ketsjerdag for mellemtrinnet på Nysted skole i uge 20-22 

Der er ikke fundet en løsning på trænerproblematikken. Klubben er tilmeldt Klar-parat-tennisstart for 6. 

klasserne på Nysted skole i maj og det er planen at en trup af trænere, vil følge op og stå for træningen i 

løbet af sæsonen i håb om, at vi igen kan få nogle børn/unge på banerne. 

e) Bevæg dig for livet, DGI-støttet initiativ og vores forslag til aktiviteter 

Gitte orienterede om aftalen med DGI, som tilbyder voksenintroduktion. 

Der opfordres til at invitere en ven med på banerne – og sørge for at nye føler sig velkomne. Introducer dem 

til sporten og hjælp med at finde makker på samme niveau. 

Målet er 15 nye medlemmer, hvilket svarer til nedgangen i 2016. 

g) Veteran-tennis onsdag d. 7. juni 2016 kl. 17.00 

Få fat i så mange tidligere medlemmer som muligt – hygge omkring grillen og evt. spil, hvis der er stemning 

for det. 

f) Planlægning af arbejdsdag 

Der var ikke opbakning til en arbejdsdag den 2. April. 

Opgaver: De foreslåede opgaver (Fjerne hegn og male klubhus) er derfor udsat. 

9) Evt. – ingen punkter under eventuelt. 

 


