Referat fra ordinær generalforsamling
Stautrup Idrætsforening Tennis
Lørdag den 29. juni 2013 kl. 11.00
ved Klubhuset
Formanden Allan bød de fremmødte velkommen. I alt var 14
medlemmer mødt op.
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Fredy, som blev enstemmigt valgt.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt
og oplæste dagsordenen.
2. Beretningen fra bestyrelsen blev forelagt af formand Allan.
Vi holdt sommerfest den 25. august 2012 med 25 glade
deltagere. Det skulle vi gerne gøre igen i år, men med mange
flere deltagere.
Sommerfesten bliver i år lørdag den 31. august her ved
klubhuset og efter samme koncept som sidste år, nemlig all-in, hvilket betyder at
man køber mad og drikkevarer i den samme pris.
Der vil meget snart komme opslag og tilmeldingsmuligheder i form af betaling til
vores kontonummer. Prisen ligger ikke helt fast endnu, men bliver ca. 150,- kr. pr
person.
Vinteren igennem har mange af klubbens medlemmer spillet
indendørs tennis i AGF - også selv om vi ikke kunne forhandle
en rimelig pris hjem med dem.
Vi havde igen en flot standerhejsning. Der var mange fremmødte selv om der
blæste en kold og strid vind.
Banerne var ikke blevet klar endnu på grund af den megen fugtig, men med et
godt stykke arbejde fra banemand Villars og mange frivillige hjælpere, lykkedes
det alligevel at komme i gang med tennisspillet en uges tid senere.
Banerne har her i forår / sommer været i meget fin stand, og der
har været mulighed for at spillet noget godt tennis og det er der

blevet fra mange sider.
De forskellige aktiviteter på vores dejlig anlæg har været godt
besøgt, det gælder Q-aften, Late Night torsdag og så lørdagsspillet.
Q-aften pigerne vil igen i år afholde et lille stævne med
efterfølgende hygge. Det bliver søndag den 25. aug. fra kl. 10
til 13.00
Serie 2 holdet og veteranholdet har spillet nogle gode kampe, og
hvordan er det nu Flemming plejer at sige, taberne behøver vi
ikke at nævne, men vinderne Igen spillede Helle Nisted sig til et Jysk Mesterskab for
veteraner over 40 år indendørs, flot gjort. Hun var også
Jysk Mester udendørs.
Med hensyn til medlemstal vil kasseren Ole under regnskabet
komme med nogle oplysninger.
Flemming har i år sammen med nogle unge hjælpere taget sig
af juniortræningen, og man må jo sige der er gang i ketcher
og bolde. Flemming har fået sin sag for, der er virkelig noget
at holde styr på, men alle syntes det er sjov.
Klubturneringen er sat i gang på den måde, at man kan skrive sig
på listen i klubhuset. Mick vil så med hård hånd styre slagets
gang. Han er ansvarlig for afviklingen, så han kan spørges hvis man er
i tvivl om noget. Der vil komme datoer på listen hvornår de enkelte
kampe skal være afviklet.
Finaledagen bliver søndag den 15. sep. 2013
Klubben arbejder på at få installeret sprinklere på bane 2 og 3
og beskyttelse af sprinklerne på bane 1. Første step var
at få tilpasset vandrørene inde i klubhuset. Dette er udført, og
der er sat én på opgaven med beskyttelse af sprinklerne.

Der er opstillet cykelstativer, så alle kan cykle herned og få
parkeringsplads.
Stautrup Tennis har d.d. 2 sponsorer OK og SkandinavianBook
OK er en benzin aftale, og her skal bestyrelsen opfordre
medlemmerne til at tegne sig for et benzinkort og selvfølgelig
tanke når det er billigt. Tennisklubben får så 5 øre pr. liter.
I perioden 1. maj 2012 til 30. april 2013 har vi fået en bonus
på kr.764.16 for i alt 4.227 tankede liter benzin.
SkandinavianBook er en sponsoraftale med et trykkeri, som
trykkede de foldere, der blev omdelt med RIPOSTEN ved
sæsonstart, og som er villig til at trykke andet vi har brug for.
Klubben solgte 18 kuponhæfter til standerhejsningen. Vi vil igen
til sommerfesten sælge nye så se nu og få brugt dem I købte.
Aftalen med Sparkassen Kronjylland udløb 1. juni 2013 og
kunne ikke blive forlænget.
0-Energi Tennis Hal byggeriet er kommet dertil, at der var lavet
en aftale med arkitekt Benny Nielsen, som har tegnet klubhuset.
Han er desværre død, og vi er nu i gang med at finde en anden
arkitekt som kan lave den skitsetegning vi kan bruge for over
for kommunen, så vi kan få afklaret om vi kan få jorden stillet til
rådighed, og at der må bygges på den.
Så snart der er nyt heromkring vil I som medlemmer blive
orienteret.
Hoved Idrætsformanden Niels Lyhne skrev i sidste nr. af
RIPOSTEN, at der var forhandlet med Aarhus Kommune om
opstilling af et fitnessanlæg i området ved tennisanlægget. Det er
på trekanten ved Spejderhuset der menes.
Til slut vil jeg takke bestyrelsen, banemand Villars, Margrethe
som holder klubhuset, Flemming og vore unge hjælpetrænere.

Og så ikke mindst Jer som medlemmer som skaber denne
hyggelige stemning omkring Stautrup Tennis Klub.
Tak skal I have.
Der var enkelte indlæg. Bl.a. kunne kasserer Ole fortælle det
sidste nye om medlemsantal, som så pænt ud, i alt 160 mdl.
Beretningen blev vedtaget enstemmigt.
3. Kasserer Ole omdelte og gennemgik regnskabet for året
2012, som havde et pænt overskud.
Der var enkelte spørgsmål til regnskabet, som blev besvaret.
Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.
4. Kasserer Ole omdelte og gennemgik budgettet for 2013,
som også blev godkendt.
5. Indkomne forslag, der var ingen.
6. Valg til bestyrelsen, alle var villige til genvalg.
Allan, Nicolai og Joakim blev valgt for en 2 årig periode.
Mick og Marianne blev valgt for 1 år.
7. Der blev ikke valgt suppleanter.
8. Valg af revisor, her blev Niels Jørgen genvalgt og Lars
Christensen som revisorsuppleant.
9. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.
10. Eventuelt. Formanden orienterede om, at der igen i år vil
blive afholdt tennis sommerskole, og at tilmeldingen kan
foretages på hjemmesiden.
Tennis klubben havde stadig bolde til salg. 3 rør med 3 bolde
for 100,- kr.

Dirigenten takkede for go ro og orden, og formanden takkede
de fremmødte for deltagelsen.
Ref. Allan

