Referat generalforsamling 2018
Randers Tennisklub

Mandag den 26. februar 2018 kl. 19.00

27. februar 2018

Klubhuset, Viborgvej 70, 8920 Randers NV
Deltagere fra bestyrelsen: Lars Elkjær, Ole Juel-Blicher, Frank Christensen, Sicco
Steenhuisen, Hugo Bech, Claus Lindberg.
Fraværende: Carl-Erik Ullits Christensen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Vagn Bundgaard, som herefter erklærede generalforsamlingen lovligt
indvarslet og beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsen og de af denne nedsatte udvalgs beretning om det forløbne år
Lars Elkjær bød velkommen til generalforsamlingen. Indkaldelse, skriftlig beretning, årets
regnskab og dagsorden har ligget på klubbens hjemmeside, fremlagt i tennisklubben og på
tennisklubbens facebookprofil fra primo februar.
Klubben har oplevet en medlemstilbagegang på ca. 50 medlemmer til 457.
Dette er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, men nok naturligt efter 4 år med fremgang fra
ca. 350 medlemmer til godt 500 medlemmer.
Det overvejes at arrangere familietennis med fællesspisning/grill-onsdage henover
udendørs sæsonen. Målsætningen er at tennis bliver en sport for hele familien og vi kan
tilbyde et klubliv med mulighed for motion for hele familien på en gang.
Ny mere brugervenlig hjemmeside platform går snart i luften.
Vi ønsker at øge brugen af facebook og dermed en mere direkte kommunikation med
medlemmerne, og at vi bliver endnu bedre til at fortælle historier om “klublivet” via dette
medie.
Klubben har en meget sund økonomi via en meget sund drift, store sponsorindtægter og
overskud fra arrangementer.
Tennisklubben har fortsat ønsker/planer om udvidelse af vores klubhus med "mødelokale",
bridge rum, turneringsleder rum, træner/personale rum etc. Dette trækker dog noget ud i
samspillet med Arena Randers. Så måske vi går i en anden retning og investerer i en
pavillon i stedet.
Bestyrelsen arbejder ligeledes på at undersøge muligheden for etablering af 2 stk. Padel
tennisbaner. Der er dog nogle økonomiske opgaver som skal falde på plads evt. ved hjælp
af sponsorer, fonde mm.
Randers Tennisklub har et ønske om at blive Talentcenter under Dansk Tennis Forbund.
Ligeledes et ønske om at Randers indgår som en del af ugentlig/fast unionstræning for de
bedste spillere i Jylland, herunder også et samarbejde med JTU samt andre jyske klubber.
Randers Tennisklub vægter fortsat gode samarbejdsrelationer til såvel samarbejdspartnere
som lokale sponsorer.

Tak til Jyllands Tennis Union, Dansk Tennis Forbund, Arena Randers og Randers Kommune
for godt samarbejde henover året. Tak til vore sponsorer for vital støtte til klubbens høje
aktivitetsniveau.
Med andre ord - en klub i meget god form! En klub, som mange andre klubber
skeler til - en klub som fortsat er den største i Jylland med undtagelse af enkelte
klubber i Århus!
Lad ovenstående være et supplement til dette års skriftlige beretning. Slutteligt en stor tak
til bestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde og samvær henover 2017.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Indtægtssiden: Sponsorer klart over forventet, til gengæld har Gudenå Cup givet mindre
overskud end vanligt/forventet.
Udgiftssiden: En opprioritering på trænerfronten-både i forhold til antal trænere, tilbud og
dermed også den samlede økonomi for klubben.
Mulighed for øget brugerbetaling overvejes.
På klubhus/terrasse har der været foretaget nogle investeringer i terrassemøbler og
andet som har betydet en overskridelse af budget.
Samlet set: Et resultat på kr. -2.780,- hvilket må siges at være tilfredsstillende.
Klubbens egenkapital er på ca. kr. 640.000 og dermed må klubbens økonomi siges at
være sund.
MEN vi er opmærksomme på at uden sponsorer og arrangementer ville vi gå ud af 2017
med et underskud på kr. 250.000 i stedet.
4. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Godkendes.
6. Valg af bestyrelse jf. § 8:
 Formand Lars Elkjær er valgt for 2017 og 2018 og derfor ikke på valg.
 Kasserer Carl Erik Ullits-Christensen er valgt for 2016 og 2017. Genvælges for 2018
og 2019.
 Valg af tre bestyrelsesmedlemmer:
Ole Juel-Blicher, Carsten Palsgaard og Sicco Steenhuisen er valgt for 2017 og 2018
og derfor ikke på valg. Carsten Palsgaard er udtrådt af bestyrelsen i indeværende
periode.
 Frank Christensen er valgt for 2016 og 2017. Genvælges for 2018.
 Hugo Bech og Claus Lindberg er valgt for 2016 og 2017. Genvælges for 2018 og
2019.
 Dermed er følgende på valg de kommende år i henhold til vedtægter:
2019 – formand (Lars Elkjær) samt 3 medlemmer (Frank Christensen, Sicco
Steenhuisen og Ole Juel-Blicher)
2020 - kasserer (Ullits) samt 2 medlemmer (Hugo Bech samt Claus Lindberg)
7. Valg af 2 revisorer. Bestyrelsen foreslår Peter Winther og Carsten Palsgaard.
Valgt.
8. Eventuelt.

Der var efterfølgende en meget positiv og lang debat om mulighederne for etablering af
padel tennisbaner.
Vagn Bundgaard takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for vel
gennemført.
Formand Lars Elkjær takkede Vagn Bundgaard for myndig ledelse af forsamlingen.

