Dagsorden og referat
Generalforsamling 2019
Randers Tennisklub
Hvornår:
Mandag den 25. februar 2019 kl. 19.00

Marts 2019

Hvor:
Klubhuset, Viborgvej 70, 8920 Randers NV

Dagsorden
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Carsten Palsgaard
2. Bestyrelsen og de af denne nedsatte udvalgs beretninger om det forløbne år (skriftlige
beretninger er at finde på hjemmesiden primo februar).
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
6. Valg af bestyrelse jf. § 8:
 Formand. Lars Elkjær er valgt for 2017 og 2018 – er villig til genvalg for 2019 og
2020.
 Kasserer. Carl Erik Ullits-Christensen er valgt for 2018 og 2019 og er dermed ikke på
valg.
 Valg af tre bestyrelsesmedlemmer:
Hugo Bech og Claus Lindberg er valgt for 2018 og 2019 og er dermed ikke på valg.
Ole Juel-Blicher og Sicco Steenhuisen er valgt for 2017 og 2018 – Sicco er villig til
genvalg, Ole ønsker at udtræde af bestyrelsen (bestyrelsen har forslag til afløser)
Signe Lundgaard Christiansen har midt i en periode afløst Frank Christensen, der
alene var valgt for 2018. Signe er dermed på valg for 2019 og 2020 – Signe er villig
til genvalg.
7. Valg af 2 revisorer. Bestyrelsen foreslår Peter Winther og Carsten Palsgaard.
8. Eventuelt.

Klubben er i forbindelse med generalforsamlingen vært ved kaffe, kage, øl/vand.
Med håb om at se mange medlemmer til generalforsamlingen 2019 samt ønsket om et
rigtig godt nytår til alle medlemmer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Referat
1. Valg af dirigent.
Carsten Palsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent af forsamlingen.
Formalia var på plads i forhold til varsling, dato mm, hvorfor generalforsamlingen var
beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsen og de af denne nedsatte udvalgs beretninger om det forløbne
år ved formand Lars Elkjær
De fulde skriftlige beretninger kan findes på Randers Tennisklubs hjemmeside.
Her kan fremhæves:
-

Ansættelse af en ny træner, Alexander Dheka
Udnævnelse som ét af Dansk Tennis Forbunds Talentmiljøer
Dameholdet rykkede op i 1. division
Etablering af et aktivitetsudvalg i juniorafdelingen
Fastholdelse af et medlemstal på omkring 450 medlemmer, hvilket betyder, at
Randers Tennisklub fortsat er den største klub i Jylland uden for Aarhus
Vores dygtige juniorer har henover året vundet en række turneringer og jyske
mesterskaber. I holdturneringen vandt vores U14 drenge historiske medaljer.
Vi har ikke haft den ønskede medlemsvækst.

Kommende tiltag og ideer til fremtidige aktiviteter:
-

-

-

Bestyrelsen pusler med et forslag til etablering af en Padelbane.
Der skal senere indkaldes til ekstraordinær generalforsamling ift. etablering og
bemyndigelse til dette, da det involverer nye kontingentsatser.
Der bygges en pavillon, som kan bruges som mødelokale, kontor til trænerne,
kursusfacilitet mm.
Terrassen skal renoveres, hvorved der bliver bedre udsyn og mindre vedligehold.
I 2020 har klubben 125-års jubilæum, hvilket skal fejres. Har man gode ideer til
dette, så er man meget velkommen til at komme med input til Signe, som er
tovholder på vores jubilæumsudvalg.
Klubben har en ambition om at skabe medlemsvækst. Målet er over 500
medlemmer i 2020.
Der er etableret et samarbejde med andre tennisklubber i Randers kommune
Der er etableret et samarbejde med skoler i Randers kommune
Der skal etableres et Aktivitetsudvalg for seniorerne, så der kan komme mere
klubliv og aktiviteter for denne målgruppe. Vi har allerede et super velfungerende
superseniorliv i klubben med årlige arrangementer, bridge og andet.

3. Det reviderede regnskab til godkendelse.
Der var budgetteret med et underskud, men er endt med et resultat tæt på nul. Klubben
har en egenkapital svarende til ca. kr. 650.000.
Det blev bemærket, at det fremover tydeligt skal fremgå af regnskabet, at det er
revideret.
Regnskabet kunne enstemmigt godkendes af forsamlingen.
4. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag at behandle.
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Uændret kontingent er vedtaget.
I forbindelse med en eventuel etablering af Padelbane vil der blive brug for fastsættelse af
kontingent til brug af banen. Bestyrelsen har ikke drøftet færdig i forhold til, om det skal
være betaling ved brug eller om der skal opkræves et kontingent. Det blev i relation til
padelbane drøftet, at der vil være brug for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling
dels for at sikre en entydig bemyndigelse til bestyrelsen til at arbejde videre med
planerne om en padelbane dels, for at få et kontingent til padeltennis vedtaget (se
ovenfor ligeledes).
6. Valg af bestyrelse
Formand, Lars Elkjær, var på valg. Han blev enstemmigt genvalgt for perioden 20192020.
Kasserer, Carl Erik Ullits-Christensen er valgt for 2018 og 2019 og er dermed ikke på
valg.
Valg af tre bestyrelsesmedlemmer:
Hugo Bech og Claus Lindberg er valgt for 2018 og 2019 og er dermed ikke på valg.
Sicco Steenhuisen var valgt for 2017 og 2018 – Sicco blev enstemmigt genvalgt.
Ole Juel-Blicher var valgt for 2017 og 2018. Han ønskede ikke genvalg. I stedet blev
Sussie Højvang Rasmussen enstemmigt valgt.
Signe Lundgaard Christiansen var tiltrådt som bestyrelsesmedlem i forbindelse med
indtrådt vakance. Signe modtog enstemmig nyvalg for 2019 og 2020.

7. Valg af to revisorer
Peter Winther og Carsten Palsgaard blev enstemmigt genvalgt.
8. Eventuelt
Der siges farvel til Ole med en tale ved formand Lars Elkjær
Formand Lars Elkjær sagde tak til Ole Juel-Blicher for en stor indsats i bestyrelsen. Ole
har været med omkring klubbens ledelse igennem mange år – en del år i bestyrelsen og
en del år i forbindelse med Gudenå Cup. Det har altid været en fornøjelse at samarbejde
med Ole. Ole har altid formået at kigge i flere retninger, bevare overblikket og undgå
tunnelsyn. Derudover har Ole de senere år været meget tydelig i sin motivering af
etablering af en Padel bane. Der skal lyde en stor tak til Ole for hans indsats for klubben
gennem mange år, samt en stor tak for hans måde at være på. Du fortsætter som
tovholder i forbindelse med torsdagsbridge.
Carsten Palsgaard afsluttede derefter generalforsamlingen.
Formand Lars Elkjær takkede derefter slutteligt dirigent Carsten Palsgaard for myndig
ledelse af forsamlingen.
Referent: Sussie Højvang Rasmussen

