Referat fra Stautrup Tennisklub's
ordinære generalforsamling
lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00
Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer.

Dagsorden
1. Valg af dirigent:
Freddy Jacobi blev valgt med applaus og kunne konstatere, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Afdelingsformandens beretning:
Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og
fremhævede bl.a.:
Klubturneringen blev i 2011 afviklet samme dag som klubfesten, men
alt for få medlemmer var tilmeldt, men der blev alligevel fundet mestre i
de forskellige rækker. Det må kunne gøres bedre i år.
Sommerfesten 2011 var en god tilrettelagt fest med både telt og orkester
samt medbragt grillmad og drikkelse, men alt for få medlemmer deltog.
Dette må også kunne gøres bedre.
Bestyrelsen har derfor besluttet, at sommerfesten i år laves som en
all inklusiv fest med mad og drikkevarer samt Tennisklubbens eget
orkester "Quiet Please", for ialt 150,- kr. pr. person.
Forudsætningen for festens gennemførelse er, at der bliver købt mindst
30 billetter.
Hjælp nu alle til med at få medlemmerne til at købe nogle billetter til
TENNIS SOMMERFEST - lørdag den 25. august 2012
Vintertennis 2011/ 2012 i AGF-hallen har været godt besøgt med mellem
5 - 20 deltager pr. gang. Det vil blive gentaget, hvis AGF vil leje ud på
samme betingelser.
Flot standerhejsning med ca. 60 fremmødte, hvilket lover godt for tennis
sæsonen.

Q - Night tennis mandag aften, Late Night torsdag aften samt lørdags
træf er alle godt besøgt af tennisspillere på alle nevuer.
Q - Pigerne har afholdt en turnering søndag den 3. juni 2012 med 19
deltager og hygge med rundstykker og grillmad.
Junior tennis om onsdagen har mellem 20 - 25 deltager og med Rikke
som træner og hjælpetræner Villars (Joakim's søn).
Klubturneringen er i år lagt i Mick hænder. Det bliver en rigtig medlems
venlig turnering.
Opslag findes i klubhuset, hvor tilmeldingen registreres.
Finaledagen er fastsat til søndag den 16. september 2012.
Turneringstennis - her vil Mick Salling nok supplerer senere.
Bestyrelsen har beslutte at der gerne skulle tegnes en ny sponsor hvert
år, så vi i løbet af årene gerne skulle have 5 - 6 stykker eller flere, som vil
være med til at bakke op om Stautrup Tennis.
Ud over Sparkassen Kronjylland har vi indgået aftale med OK Benzin,
som giver 5 øre pr. liter benzin der tankes på et OK kort med Stautrup
Tennis' kode.
Der vil på hjemmesiden blive informeret om fremgangsmåden ved
tegning af OK benzinkort.
Samtidig ligger der materiale i klubhuset.
Bestyrelsen har besluttet at arbejde for at få opført en 2-baners
O-EnergiTennishal i Stautrup ved det bestående anlæg.
Bestyrelsen har lavet følgende prioritering:
1. Skal have jord til at opføre O-EnergiTennishallen på.
2. Udarbejdelse af tegning
3. Økonomi - finde penge til finansering af O-EnergiTennishallen
Forløbet regner bestyrelsen med vil tage ca. 5 år - der er nu gået ½ år.
Til slut takkede formanden Flemming, som holder sammen på vore
medlemmer og sørger for nogle gode tennistimer og hyggeligt samvær
og bagefter med uddeling af "præmier" til både tabere og vindere.
Vores banemand Villars samt vores "grønne" mand Ole fik også en tak
for godt udført arbejde. Margrethe, som holder klubhuset rent og pænt,
fik også en tak.
Til sidst en tak til bestyrelsen for samarbejdet i året.

Mick Salling supplerede formandens beretning med beretning om klubbens
turneringsaktiviteter:
Der er i år tilmeldt to
tuneringshold. Et hold i serie 2 og et veteranhold.
Serie 2 holdet har endnu sin 1. sejr tilgode, men vi håber den snart
kommer. Veteranholdet har sit 1. nederlag tilgode og ligger og slås med
Brabrand om en mulig oprykning.
Derudover har Stautrup Tennis Klub fået en jysk mester. Den 3. juni 2012
vandt Helle Nisted finalen 6-0, 6-2 over Birgitte Berg fra Aarhus 1900 i
dameveterantennis for damer over 40 år. Meget flot.
Tilmeldingen til Stautrup Tennis mesterskaber er hængt op i klubhuset.
Der spilles en cup-turnering i 3 rækker A - B - C.
A rækken er en åben række, hvor alle kan tilmelde sig, B rækken er for
øvede motionister (turneringsspillere må ikke stille op der) og C rækken
er tænkt for nybegyndere eller folk, som kun har spillet et par år.
Finalerne forventes at blive spillet søndag den 16. september 2012.
Under behandling af formandens beretning foreslås det at lave plakater
om sommerfest arrangementet for at skabe mere opmærksomhed herom.
Som kommentar til formandens indlæg om planer for bygning af en
tennishal, kom der forslag om afholdelse af en halfest, for at få et
overskud til at supplere financeringen af tennishallen.
Bestyrelsen vil arbejde videre med forslagene.
Der var ikke andre kommentarer eller spørgsmål til beretningen.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
3. Fremlæggelse af afdelingens regnskab 2011:
Carsten Jensen fremlagde afdelingens regnskab, der viser en god
balance mellem indtægter og udgifter. På trods af ekstra udgifter til
tyveri og itu-gået el-lås til døren, blev overskuddet i 2011 på 24.400 kr.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
4. Fremlæggelse af budget for 2012:
Carsten Jensen fremlagde afdelingens budget.
Dette afspejler regnskabet fra 2011. Der budgetteres med et overskud
på 14.400,- kr., men som udgiftniveuet ser ud til i øjeblikket, kan
overskuddet ende med at blive omkring 20.000,- kr.
Budgettet blev godkendt uden kommentarer.

5. Behandling af indkomne forslag:
Der er ikke kommet forslag til bestyrelsen.
6, Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer:
Carsten Jensen har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet.
Der skal vælges et nyt medlem.
Bestyrelsen foreslog Ole Boelsgaard, der har tilkendegivet, at han
ønsker opstilling og er villig til at overtage kassererposten i forbindelse
med konstitueringen.
Ingen andre ønskede valg.
Dermed blev Ole valgt med applaus.
Som en kommentar til valget, ønskede dirigenten, at bestyrelsen til
næste generalforsamling finder ud af, hvem der er på valg, da der var
usikkerhed om dette.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Der blev ikke valgt suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af afdelingsrevisor og revisorsuppleant:
Bestyrelsen indstillede Niels Jørgen Guldberg til revisor.
Han blev valgt enstemmigt.
Som suppleant genvalgte generalforsamlingen Lars Christiansen.
9. Konstituering:
Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde, der
finder sted i august mdr..
10. Eventuelt:
Ingen i generalforsamlingen ytrede behov for at bringe punkter op
under evt.
Formanden gentog sin opfordring om at medlemmerne bakker op om
sommerfesten lørdag den 25. august 2012.
Formanden takkede dirigenten for hans medvirken til afvikling af
generalforsamlingen.
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