Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014
Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand,
Pia Jensen, motionistformand, Flemming Stener Eriksen, kasserer. Fraværende var: Anne Marie
Dalsager og Vlado Pavic.
26 deltagere.

1. Valg af dirigent
Flemming Sorth blev valgt som dirigent

2. Formandens beretning.
Finn Hjarding fortalte, at bestyrelsen har gennemført en lang række aktiviteter i 2013, for blot at
nævne:









Fælles bookingportal med Humlebæk og Fredensborg med adgang til at betale over
nettet
Ny hjemmeside
Genopretning af Mikkelborgbanen, som så desværre igen blev ødelagt af stormen
Bodil
Ny træner Leonardo, som har tilført mange juniorspillere til klubben ved sine
mange gode initiativer
Fællestræning med de to andre klubber ophørt
Omlægning af bane 3 til minitennis med stor succes
Deltagelse i Marathondøgn
Meget vellykket afslutning med klubmesterskabet med mange tilskuere og som
rosinen i pølseenden en super fest

Kommentarer til formandens beretning:
Torben Frederiksen spurgte ind til, hvorfor der var så stor udskiftning i bestyrelsen. bl.a. med
formændenes korte levetid og øvrig udskiftning blandt bestyrelsesmedlemmer. Hertil sagde Lis
Sorth, at der var et godt sammenhold i bestyrelsen, men at der undertiden havde været et for
stort arbejdspres, bl.a. i relation til kommunen m.h.t. Hispanic i Nivå og genopretning af
Mikkelborgbanen.

3. Beretning fra Udvalgsformændene
Baneudvalgsformand Lis Sorth
Minitennis på bane 3 blev en kæmpesucces, ikke mindst takket være Leonardo.
Mikkelborgbanen atter ødelagt, denne gang af stormen Bodil; det er et stort spørgsmål, om den
kommer op at stå igen.
Græstedgårdbanerne åbner med turnering den 27. april.

Motionistudvalgsformand Pia Jensen
Her blev nævnt de forskellige turneringer:






Åbningsturnering ved Steen
Kvindeturnering ved Pia Jensen
Rød/Blå turnering ved Grete og Flemming Stener Eriksen
Onsdagsturneringerne lykkedes ikke i sidste sæson, håber de vil komme i gang igen i en
ændret form
Marathondøgn i Humlebæk ved Pia Jensen – vores klub fik et rent overskud på kr. 23.000

Ud over disse turneringer er der forskellige hold under ledelse af bl.a. Søren Pind, Torben Elbro,
Vagn Ludvigsen, Torben Frederiksen og Frede Bech Pedersen.
Kommentarer hertil:
Henning foreslog, at man kunne lægge oldboys træning ind under onsdagsturneringerne for at få
nogle flere aktiviteter og på den måde få flere spillere til at komme.
Richard Britze mente, at man for at få spisningen i gang igen skulle forsøge at lave noget
forældre/børn/spisning.
Leonardo mener, at den sociale side af disse onsdagsturneringer er meget vigtige.

4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse:
Flemming Stener Eriksen, kasserer
Der var budgetteret med et underskud på kr. 37.000 i 2013 som følge af de mange tiltag, som
bestyrelsen ønskede at gennemføre bl.a. bookingportal, online betaling og ny hjemmeside.
Underskuddet blev imidlertid kr. 42.717, hvilket i al væsentlighed kan tilskrives følgende forhold:
Realiseret

Forventet

Marathondøgn

23.264

ca. 33.000

Halprojekt

-45.833

ca. -17.000

Omlægning af bane 3 til minitennis

-12.438

ikke planlagt

Køb af køleskab og opvaskemaskine + montering

-7.798

ikke planlagt

______________
-42.805

_____________
16.000

Som noget meget positivt oplevede klubben for første gang i mange år en nettofremgang i
medlemstallet – 16 færre seniorer men 18 flere juniorer målt på aktive medlemmer!

5. Forelæggelse af budgetforslag til godkendelse
FSE præsenterede et nulbudget for 2014, som set i lyset af Leonardos mange nye initiativer synes
overordentlig konservativt, så vi håber på et overskud i 2014, efter at vi de seneste 6 år
sammenlagt har genereret et underskud på kr. 261.000.
Kommentarer:
Revisor Peter Fredsted: Ros til bestyrelsen for at jonglere økonomien.
Poul Thy: Hvad med banerne i Nivå? Der er andre, der booker dem 3 dage om ugen, Hispanic, som
er meget billige, og så kommer de fra Høje Tåstrup!

6. Valg formand (for 1 år)
Finn Hjarding har siden 28. august været konstitueret formand.

Dorthe Reib meldte sig til posten som formand og blev valgt med akklamation. Da Dorthe ikke er
medlem endnu, og det kræver et 2 mdr.’s medlemskab for at kunne stille op til bestyrelsen,
fortsætter Finn Hjarding som fungerende formand indtil en ekstraordinær Generalforsamling
omkring åbningsturneringen, hvor Dorthe så har været medlem i de 2 mdr. Dorthe er uddannet
sygeplejerske, gift og har 2 børn og kommer fra Fredensborg; er medlem af kredsbestyrelsen ved
Dansk Sygeplejeråd.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)





Lis Sorth blev genvalgt
Finn Harding blev genvalgt
Thomas Hartmann
Kim Rasmussen

Kommentarer:
Thomas Skouengaard: Den nye bestyrelse skal sørge for at være ansvarlige over for HELE
medlemsskaren (osv. seniorer)

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år)
Susanne Stensballe og May-Britt Brandt genopstiller og blev genvalgt.

10. Valg af revisor (2 år)
Peter Fredsted/Flemming Sorth genopstiller og blev valgt.

11. Valg af revisorsuppleant (1 år)
Peter Sæbye genopstiller og blev valgt.

Kommentarer:
Poul Thy:

Hvordan fungerer makkerbørsen? Vides ikke!
Puste liv i onsdagsturneringen; den fungerer i Humlebæk. Vi skulle måske invitere
gæster fra Humlebæk og Fredensborg og så lave en lille turnering! De 3 klubber
kunne skiftes til at holde onsdagsturnering!
Lave en folder ang. Medlemskab til klubben og omdele; Poul vil gerne omdele i sit
eget område i Nivå.

Grete Stener Eriksen: Søge efter en ”madmor” på de sociale medier: Facebook, Twitter og på vores
hjemmeside.

Kokkedal, den 1. marts 2014

Grete Stener Eriksen

