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Frank Rutell
Mødeemne
Ordinær Generalforsamling 2016

Møde/dagsordenspunkt
Valg af dirigent

Per Frost indstilles til dirigent og vælges enstemmigt.

Formandens beretning

Formanden takker de frivillige, i og uden for bestyrelsen,
for den indsats de har gjort i sæssonnen 2015. Både i
forhold til det sportslige og de sociale aktiviteter.
Formanden fortæller, at det overordnet set har været en
god sæson med ca. 100 nye medlemmer og at
budgetunderskuddet for 2014 er vendt til overskud.
Den hvervekampagnen som bestyrelsen gennemførte
forud for sæssonstart 2015, var en succes.
Træning
NKT indgik i 2015 et samarbejde med Øresund Tennis på
træningssiden. Det gjorde det muligt for NKT at tilbyde
træning – både til juniorer og seniorer.
Klubbens succes i 2015 var dog større end ventet. På
træningssiden betød det, at trænerkapaciteten ikke altid
stod mål med det antal juniorer, der var tilmeldt
træning. Også for indendørssæsonnen har der været
meldinger om varierende kvalitet i træningen for
juniorer, med for meget leg og for lidt fokus på det
sportslige. Tilbagemeldingerne fra medlemmerne er
taget til efterretning og bestyrelsen i NKT og Øresund
Tennis har fokus på at få rettet op på forholdende.
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Det sociale
Sæssonen har dessuden været kendetegnet ved en
række sociale arrangementer, der er blevet til, takket
være en stor indsats fra klubbens medlemmer.

Humlebæk Idrætscenter
Humlebæk Idrætcenter er åbnet og NKT har for første
gang haft mulighed for at tilbyde medlemmerne
indendørs banetider. Medlemmerne har taget godt imod
den nye hal og der er en fin belægningsprocent.
Overordnet set en god 2015 sæsson.
Beretning fra udvalgsformænd

Baner

Bane og klubhus/Eva Landmark

Der har fra NKT været utilfredshed med kommunens
vedligehold af banerne. Nogle baner har været hårdt
ramt af ukrudt.
Eva foreslår, at der indkaldes til arbejdsweekend to
gange om året – umiddelbart før udendørssæsonen og i
august måned. På den måde kan banerne holdes ”rene”
hele udendørssæsonen.
Fra generalforsamlingen foreslås det, at bestyrelsen
indkøber skuffejern, grensakse m.m. så de af klubbens
medlemmer, der har tid og lyst, løbende kan
vedligeholde området.
Fra generalforsamlingen er der desuden forslag om, at
der indkøbes pløkker til at holde banehegnet nede, hvor
hegnet er gået i stykker og har efterladt plads til, at
bolde kan trille under.
Der bliver fra generalforsamlingen gjort opmærksom på,
at pointkuglerne normalt tages ind for vinteren så de
holder længere.
Bestyrelsen noterer forslagene med henblik på snarligt
effektuering.
Eva har taget initiativ til opstilling af skraldespande ved
terrassen foran klubhuset. Kommunen tømmer dog ikke
skraldespandende, men kun de containere, der er
placeret ved foreningshuset ved parkeringspladsen.
Skraldespandende bliver hurtigt fyldte, hvilket vidner
om, at der er et behov for dem. Men da de ikke bliver
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tømt af kommunen, opfordrer bestyrelsen til, at
medlemmerne selv er opmærksomme på at tage
skraldeposerne med op i containerne.
Klubhus
Klubhuset er blevet benyttet flittigt – ikke mindst til
sociale arrangementer som Slagter Kyes. Det betød
blandt andet, at gassen til klubbens gril slap op. Der vil
blive udpeget en ”Gasmester” blandt klubbens
medlemmer.
Klubhusets køkken har været ramt af en større
vandskade i køkkenet. Bestyrelsen gennemgik i den
forbindelse klubhuset med Fredensborg kommune, med
henblik på at få udbedret vandskaden og andre defekter.
Der er nu lagt nyt gulv i køkkenet og de beskadigede
elementer er blevet udskiftet.
Fra generalforsamlingen spørges der til, hvorvidt der har
været konstateret fugtskader. Eva Landmark kan
fortælle, at der ikke har været konstateret noget ud over
vandskaden i køkkenet.
Der har været utilfredshed med den rengøringsleverance
NKT fik i 2015. Som en konsekvens, har bestyrelsen
opsagt aftalen med rengøringsfirmaet og indgår i stedet
aftale med ny leverandør.
Forelæggelse af revideret regnskab

Budgettet viser et overskud på 38.000,00 kroner. Det

til godkendelse/Lars Bentsen

skyldes dels tilgangen af nye medlemmer, dels det
omkostningsfokus NKT har haft gennem 2015.
Regnskabet er godkendt af klubbens revisorer, Peter
Fredsted og Flemming Sorth. Peter Fredsted bemærker,
at regnskabet er udført efter Fredensborg kommunes
anvisninger. Bestyrelsen har i forlængelse af sidste
generalforsamling foretaget en periodisering af
budgettet. Regnskabet godkendes af
generalforsamlingen.
Per Fredsted benytter lejligheden til at fortælle, at
bestyrelsen formelt set har været ufuldtallig i længere
tid og opfordrer til, at klubbens vedtægter på området,
fremadrettet overholdes. Formanden erklærer sig enig
og tager kritikken til sig.

Forelæggelse af budgetforslag

Budgettet godkendes af generalforsamlingen.

Indkomne forslag

Der gøres opmærksom på, at der reelt ikke er tale om et
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forslag og at emnet burde være placeret under
”Eventuelt”.
Bestyrelsen fortæller, at NKT er en lille klub, der
historisk har haft svært ved at tiltrække trænerprofiler.
Såfremt NKT skal kunne tilbyde både senior- og
juniortræning i 2016, er det nødvendigt at tilkøbe
trænerressourcer hos Øresundtennis.
Valg af formand (for 1 år)

Frank Rutell valgt

Valg af bestyrelsesmedlemmer (for

Erik Holmskov valgt

2 år)

Jacob Raundahl valgt

Valg af 2-3 bestyrelsessuppleanter

Thomas Skovengaard valgt

(for 1 år)

Olga Nikroozi valgt

Valg af revisor (for 2 år)

Richard Britze valgt

Valg af revisor suppleant (for 1 år)

Susanne Svømmekjær valgt

Eventuelt/Humlebæk Idrætscenter

Thomas Skovengaard fortæller kort om
indendørsbanerne i Humlebæk Idrætscenter.
Der har været nogle praktiske udfordringer som er
blevet håndteret løbende. En af udfordringer handler om
lyset, der er ”indstillet” uhensigtsmæssigt. Både
kommunen og entreprenøren er på sagen.
Thomas Skovengaard kan berette, at der er en fin
belægningsprocent i hallen.
Fra generalforsamlingen lyder der et ønske om bedre
publikumsfaciliteter. Emnet tages op med kommunen.
Fra generalforsamlingen lyder der også en opfordring til
brugerne af indendørsbanerne, om ikke at slå ketcherne
ned i gulvet, da gulvet derved bliver ødelagt.

Idéer fra medlemmer

Det forslåes, at klubben går videre med idéen om, at få
etableret en slåmur. Lars Bentsen kan berette, at han
har involdveret lokale sponsorer i projektet.
Fra generalforsamlingen lyder der en opfordring til at
”presse” kommunen i forhold til tilskud, da NKT ikke
modtager så meget som øvrige klubber i Fredensborg.

Slagter Kyes

Flemming og Susanne vil gerne hjælpe til med en
kommende udgave af Slagter Kyes arrangementet.
Preben Jensen fortæller, at han og Thomas Hartmann,
gerne vil støtte op – evt. ved at formidle kontakt til
tidligere sponsorer.
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