Generalforsamling Nysted Tennis Club tirsdag d. 19. april kl. 19.00

1. Valg af dirigent
Dorte Hesselborg
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år v. Gitte
Lægges på www.nysted-tennis-club.dk
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse v. Ole
Ole gennemgår regnskabet. Han fortæller at et faldende medlemstal medfører lavere
indtægter. Alt i alt er vi dog velhavende. Regnskabet bliver offentliggjort på websiden.
Regnskabet er godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag
Forslag om etablering af padelbane ved siden af de to grusbaner. Gitte fremlægger et
eksempel på et tilbud som ligger på 524.375 kr. Vil vi lave den, hvis vi kan få nok tilskud?
Henrik Jul siger, man skal være opmærksom på, at der er en vis vedligeholdelsesudgift på
måske 10.000 om året. Hvordan lejes den ud? Skal vi have lås/kode på?
Hvilke fonde er gode at søge? Vil vi evt. bruge lidt af egen formue?
Generelt er der stemning for at gå videre med ideen, hvis vi kan vi få dækket størstedelen
af udgifterne til en paddelbane via fonde. Hvis det er nødvendigt at klubben selv byder ind
med over 75.000 kr. kræver det en ekstraordinær generalforsamling bliver der forslået.
Ingen protesterer.
5. Fastsættelse af kontingent
Ole fremlægger et forslag om at alle seniorer betaler det samme kontingent på 600 kr.
7 stemmer for. 3 undlader at stemme.
6. Valg af revisor
Bente Riber og Kim Toft er genvalgt.
7. Valg af bestyrelse.
Ole Pilgaard Jensen og Rikke Kortermann Larsen er på valg. Rikke genopstiller ikke.
Katja Harwich og Ole Pilgaard Jensen blev valgt ved fredsvalg.
8. Eventuelt, bl.a om sæsonstart, træningstilbud, fælles inspirationsdag og andre ideer til
den kommende sæson.
Ole roser de frivillige der ordner baner og tager sig godt af nye folk.
Gitte fremlægger, at hun synes, der skal være træningstilbud til både seniorer og juniorer.
Gitte fortæller at Daniel gerne vil fortsætte med at træne især juniorer.
Der er stemning for, at der arrangeres et par hele træningsdage. En i foråret og en i
efteråret.
David har brug for hjælp til at lave baner torsdag kl.9.00. og evt. fredag. Standerhejsning
lørdag den 7. maj. David melder ud, hvis der kan spilles på banerne før.
Gitte og Dorte kommer med forslag om lørdagstennis.

