16.5.2021

TIK tennis
Referat af generalforsamling den 8. maj 2021
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og to stemmetællere
2. Bestyrelsesberetning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende
år til orientering
4. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår, at klubbens navn ændres til ”TIK tennis og padel”
5. Valg til bestyrelsen
Maybrit Christensen, Michael Frandsen, Alis Rasmussen og Inga Jensen er villige til
genvalg
Jørgen Skovbæk udtræder af bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Nicolas Vahman og Peter Have
Alle vælges efter vedtægterne for 1 år
6. Valg af suppleant til bestyrelsen
Jørgen Weje udtræder
Bestyrelsen søger kandidat
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Nils Olsen er villig til genvalg
Erik Christensen fratræder som revisor
Bestyrelsen søger kandidat.
Revisorsuppleant
Henning Åsberg er villig til genvalg
8. Eventuelt
Ad 1: Valg af dirigent og to stemmetællere
Henning Aasberg modtog valg og kunne godkende, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt.
Ad 2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Jørgen Skovbæk uddybede bestyrelsens beretning.
Vi har haft en medlemsfremgang på 15% i perioden.
Som kompensation for den manglende vintertræning under nedlukningen har bestyrelsen
besluttet at tilbyde de tilmeldte gratis sommertræning. For vinterens reserverede indendørs
banetimer kan medlemmerne gentegne banerne i indendørssæsonen 2021/2022 til halv pris.
Træningen har fungeret godt med stor tilslutning. Vi skal derfor udvide kapaciteten ved at
ansætte hjælpetrænere.
Etablering af 2 padel baner er nu godt i gang på det grønne areal bag tennishallen. Vi vil
tilmelde alle TIK tennis medlemmer som potentielle padel spillere, og tilbuddet vil være
inkluderet i det almindelige kontingent. Banerne forventes færdige i juni. Det er lige nu
uafklaret, hvordan booking skal fungere, da banerne også skal være til rådighed for andre
klubber.

Ad 3: Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt for det kommende år til
Orientering
Michael Frandsen uddybede regnskab og budget.
Budgettet udviser et lille overskud. Der er en stigning i kontingentet til dansk Tennisforbund
samt et nyt kontingent til Dansk Padelforbund.
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser i 2021, 650 kr. for seniorer og 300 kr. for
medlemmer under 18 år.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 4: Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår, at klubbens navn ændres til ”TIK tennis og padel”.
Godkendt.
Ad. 5: Valg til bestyrelsen
Maybrit Christensen, Michael Frandsen, Alis Rasmussen og Inga Jensen er villige til
genvalg. Genvalgt.
Jørgen Skovbæk udtræder af bestyrelsen.
Derudover blev flg. valgt til bestyrelsen: Erik Christensen, Peter Have og Nicolas Vahman.
Ad 6: Valg af suppleant til bestyrelsen
Jørgen Weje udtræder.
Bestyrelsen søger kandidat.
Jørgen Assens blev valgt.
Ad 7: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Nils Olsen er villig til genvalg. Genvalgt.
Erik Christensen fratræder som revisor.
Bestyrelsen søger kandidat.
Mogens Toft blev valgt.
Revisorsuppleant.
Henning Åsberg er villig til genvalg. Genvalgt.
Ad 8: Eventuelt
Stor tak til Jørgen Skovbæk for sin indsats.

