Generalforsamlingen Nysted Tennis Club 24. april 2021
Referat:
1. Valg af dirigent
Kim Toft blev valgt som dirigent og styrede slagets gang.

2. Bestyrelsens beretning for sæson 2020 v. Gitte Rask
Beretningen er vedhæftet som selvstændig tekst. Der var følgende kommentarer til beretningen: pga.
bane 2s tilstand var der kun plads til 4 deltagere på seniortræning. Det er tilføjet beretningen, der
herefter blev godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab for 2020 til godkendelse
Ole Pilgaard forelagde regnskabet med følgende bemærkninger: Vi skal ikke betale spildevandsafgift på
det vand, vi sprøjter på banen. Vi er derfor blevet kompenseret for sidste år, bliver i år og skal fremover
bruge færre penge på vand. Desuden er trænerudgiften lavere, da vi ikke længere har kørselsudgift til
træneren. Vi ender med stort set samme formue som sidste år. Der blev spurgt ind til
vedligeholdelsesposten, og der blev forklaret, at der var blevet købt bl.a. streger, vindskærme og nye
koste.

a. Forslag til budget for sæson 2021
Ole forelagde budgettet, og der blev spurgt ind til, om at vi ikke kunne slippe for udgiften til
Lollands Bank, men det ser ikke ud til det. Budgettet blev godkendt, da vi havde diskuteret punkt 4.

4. Behandling af indkomne forslag:
a. Udlejning af baner:
Skal leje banerne ud og til hvilken pris? Efter forskellige kommentarer fik bestyrelsen mandat til at
sætte lejeprisen så højt, at det ikke kan betale sig at melde sig ud og bare leje banerne på timevis.
Forslaget lød på 200 kr. eller mere. Der kom ligeledes et forslag på bordet om at få installeret en
nøgleboks, så ikke nogen skal over for at udlevere nøglerne, hvis de banerne lejes ud. Andre foreslog at
nøgleudleveringen kunne gå på turnus blandt de medlemmer, der vil være med til det.

b. Etablering af kunstbane på bane 2
Vi har fået et tilbud om at få plastic-belægning på bane 2. Tilbuddet for at få anlagt kunststofbane vil
være en del lavere end det vedlagte tilbud, da vi ikke skal have hegn med også. Der var bred enighed
om, at vi gerne vil have en kunststofbane, hvis vi kan få finansieret det meste via fonde. Bestyrelsen
håber at finde nogle medlemmer, der vil forsøge at skaffe pengene.

5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fortsætter uændret med undtagelse af kontingentet for kombinationsmedlemskabet af
badminton- og tennisklubben. Da badmintonklubben har hævet sin andel, foreslog Ole at dette
medlemskab skal koste 900 kr. Det blev vedtaget. Juniorkontingent er fortsat 250 kr., senior 700 kr.,
sommerhuskontingent 1000 kr. og familiekontingent 1500 kr.

6. Valg af revisor
Bente er genvalgt som revisor. Ligeledes blev Kim valgt.

7. Valg af bestyrelse.
Gitte og Kis er på valg. Kis ønskede ikke genvalg, men Dorthe blev valgt ind. Bestyrelsen består nu af
Gitte (formand), Ole (kasserer), Christian, Dorthe og Rikke. Desuden er Kirsten Hamann suppleant.

8. Orientering om den kommende sæson:
Der skal fortsat være gratis seniortræning om torsdagen med Daniel. Vi fortsætter også med
juniortræning. Rikke undersøger, om der er grundlag for at stable et træningstilbud for unge spillere
(16-20 år) på banen.
Der har af gode grunde ikke været mange sociale arrangementer. Vi håber, det bliver anderledes i år.
Nogle foreslog en klubturnering.
Kis reklamerede for et 60+ tilbud der er sendt ud til medlemmerne.

9. Eventuelt
Der var ingen punkter til punktet og dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 12.30

