Generalforsamling
lørdag den 25. juni 2016
kl 11.00 Klubhuset

Dagsorden:
1:
Valg af dirigent.
Fredy blev valgt
2:

Afdelingsformanden eller dennes stedfortræder afgiver beretning for
det forløbende år.
Velkommen, beretningen bliver i korte overskrifter og så kan der spørges.
Sæson 2016 godt i gang for både Junior, senior, turnering spiller.
Det sociale klubliv fungerer rigtig godt.
Baneklargøringen blev igen i år klaret af den hårde kerne godt styret af
Villars.
Gode baner meget tidligt på sæsonen.
Lidt uheld med forkert fodtøj og dårlig bearbejdning af bane efter spil er løste
med en samtale.
Vi har haft rimeligt godt vejr og glade tennisspillere på banerne.
Alle grupper er gode til at komme med beskeder omkring aktiviteter der sker
på de forskellige facebook adresser.
Der er sendt 7 Antal nyhedsbreve til alle som har opgivet en mail adresse.
Nyt tiltag – RANGLISTE TAVLEN for medlemmerne er kommet godt fra
start og sideløbende en klubturnering for turnerings spiller, som Niels Lyhne
er sat til at styre.
Klub turnerings holdene har afviklet gode og spændende tennis kampe,
resultaterne har kunnet læses på facebook.
Stautrup Tennis tilbyder i år i samarbejde med badminton og bordtennis

tilbud til junior og samtidig i forlængelse tennisskole, den sidste uge i
skoleferien.
Som nævnt i RIPOSTEN har vi stoppet tennis hal byggeri p.g.a. manglende
økonomi.
Men der er søsat et nyt til tag, om der kan laves en kunst stof bane på
multibanen.
Dette bliver behandlet under punkt 5.
3: Fremlæggelse af afdelingsregnskab for sidste år til godkendelse.
Ole udleverede det reviderede og godkendte regnskab og gennemgik hoved
punkterne.
Regnskabet viste et over skud på kr. 29.506,66 og en kasse beholdning på kr.
133.589,69
Der var enkelte spørgsmål til nogle af punkterne bl.a. til udgiften (JTU,
kontingent og kampe) kontra nye bolde til alle øvrige spillere.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4:

Forelæggelse af budget for det kommende år herunder forslag til
afdelingskontingent til godkendelse.
Ole udleverede budget forslag, som blev gennemgået og godkendt.
5:

Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen: Kunststof bane på multibanen.
Ole gav en orientering om og ønsket om at få lavet en kunststof bane vor
vores multibane er i dag.
Med i det første tilbud var at vi selv fjernede S sten og bander.
Bestyrelsen ville gerne have generalforsamlingens godkendelse til at arbejde
videre med opgaven over for Aarhus Kommune m.m. og for at skaffe den
nødvendige økonomi hertil.
Der kom gode indlæg til det videre arbejde, f. eks. hvad har andre klubber
gjort, hvad skal kunststoffet bestå af og hvilken farve.
Generalforsamlingen godkendte at der arbejdes videre, så man senere kunne
træffe den endelige beslutning om en kunststof bane.
6:

Valg af minimum 3 personer til afdelingsbestyrelsen, på valg er
Ole, Marianne og Mick
Ole blev valgt, Marianne blev valgt, Ib stillede op mod Mick.
Allan informerede om at han ville trække sig som formand, hvis Mick blev
valgt til bestyrelsen.

Derefter valgte generalforsamlingen, ved håndsoprækning Ib som
bestyrelsesmedlem i stedet for Mick.
Formanden gav tilsagn om at der kunne blive en plads til en tilforordnet
turnerings spiller.

7:
Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
John F. ville gerne være suppleant og blev enstemmigt valgt.
8:

Valg af 1 afdelingsrevisor og 1 revisorsuppleant, på valg er
Niels-Jørgen og Lars.
Niels-Jørgen blev valgt som revisor og Lars som suppleant.
9:

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde, med
formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen udpeger i sin kreds 5 medlemmer til Stautrup
Idrætsforenings repræsentants skab.

10: Eventuelt.
Ole eftersøgte en der har kendskab til Mobilepay oprettelse, så Stautrup
Tennis kunne få en sådan konto med eget telefon nr.
Der var forskellige oplysninger som Ole ville arbejde videre med.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at udtrykke tak for rimelig go'
ro og orden.
Formanden takkede for det meget fine fremmøde.

Tennis Hilsen Bestyrelsen
Dirigent Fredy

Referent Allan

