
Generalforsamlingen i Nysted Tennis Club  
den 19. Februar 2020 

Generalforsamlingen blev afholdt på Nysted skole. Der var 14 fremmødte medlemmer. 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

Kim Toft blev valgt 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  

Gitte Rask fremlagde bestyrelsens beretning, og den blev godkendt 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse  

Regnskabet blev godkendt. Det blev drøftet hvor længe vi kan leve med at lave underskud. 

Indtil videre anbefaler bestyrelsen at opretholde træningstilbud til både voksne og børn, 

da vi har over 100.000 kroner på kontoen, og da det er klubbens formål at udbrede 

kendskabet til tennis. Bestyrelsen vil holde øje med udgifterne og fortsat arbejde på at få 

flere medlemmer.  

4. Behandling af eventuelle indkomne forslag  

Der var ingen indkomne forslag.  

5. Fastsættelse af kontingent  

I budgetforslaget for 2020 er der kalkuleret med et underskud i samme størrelsesorden 

som i år, bestyrelsen ser dog ingen grund til at ændre kontingentet med samme 

begrundelser som under punkt 3. Kontingentpriserne kan i øvrigt ses på hjemmesiden.  

6. Valg af revisor  

Både Dorte Hesselborg og Bente Riber blev genvalgt. 

7. Valg af bestyrelse  

Søren, Rikke og Ole var på valg. Både Rikke og Ole er villige til genvalg. Søren oplyser, 

han ikke kan fortsætte i bestyrelsen efter 1. maj pga. flytning. Vi håber at der er et andet 

medlem der vil stille op og holder en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med 

Standerhejsningen. Kirsten indtræder som suppleant i stedet for Hans. 

8. Eventuelt 

Under punktet drøftede vi både nye initiativer og hvilke aktiviteter vi vil holde fast i:  

 

Træning: 

 

Forslag om fælles træningstilbud med Nykøbing. Det skal også undersøges, om Nykøbing evt. 

har en lokal træner, der kunne være interesseret i timer i Nysted. 

 

Tilbud til 7-9 klasserne, som har tilvalgt sportslinie – gerne over flere gange fx indtil 

sommerferien 



 

Gentagelse af skoletennis for 5. Klasserne. 6. Klasserne, der deltog sidste år skal ikke have 

tilbuddet, da det ikke gav et eneste medlem. 

 

Voksentræning fortsættes – gratis for nye medlemmer – ”gamle” medlemmer betaler et 

mindre beløb. 

 

Tidligere arrangementer over en weekend dag med træner forsøges gennemført i år. 

 

Turnering: 

 

Klubturnering gennemføres. Oplæg fra Søren. Hvis man er interesseret, skriver man sig på 

tavlen i klubhuset.  

 

Der er ikke stemning for tilmelding til DGI turnering. 

 

Arbejdsweekend: 

 

Diverse reparationer og udestående fra sidste år (maling). Standeren er ødelagt, så der skal 

produceres ny stander (v/David) og flag (v/Bente). David ser på øvrige hærværk (smadrede 

ruder osv.) 

Ny græsslåmaskine er tidligere bevilget 

 

Vi har været udsat for hærværk i løbet af januar/februar. Vi drøftede om vi kunne gøre noget 

præventivt for at undgå dette, fx opsætning af lys, der aktiveres ved sensor; fake kamera, 

skilte m. fx oplysning om overvågningskamera og så skal vi nok konsekvent annmelde 

indbrud og hærværk til Politiet hver gang, der sker noget. 

 

For at få flere indtægter kunne vi forsøge at samarbejde med campingpladsen evt. blot med et 

opslag. Det samme kunne vi gøre med Cottage, Nysted Mole og Nysted hotel. 

 

Vi vil prøve at undersøge hvordan websteder som ”Visit Lolland-Falster” og ”Min Landsby” 

fungerer, og om vi kan bruge dem.  

 

I øvrigt er der standerhejsning lørdag d. 2. maj kl. 10.00 i samarbejde med Tennissportens 

dag. Vi gentager formentlig Skt. Hans-arrangementet med spil og bål, og så vil der igen i 2020 

være en fødselsdagsfest for klubben en af de sidste onsdage i august.  

Referent: Kis Toft 

 

 

 


