
Store Heddinge Tennisklub
Generalforsamling, torsdag den 28. februar 2019

Generalforsamlingsreferat

1. Valg af dirigent.

Kim blev valgt som dirigent.

2. Formandens beretning.

Kim gennemgik formandens beretning, som er vedlagt.
Beretning blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

Regnskabet blev fremlagt med følgende kommentarer:
Indtægter 

 Medlemstallet er steget og kontingenter har givet ekstra indtægter

 Øvrige tilskud er beløbet fra DIF’s foreningspulje til ny boldmaskine.

Omkostninger

Klubhus

 Der er opkrævet vandafledning af det vand som er blevet brugt til banerne og vandafledning og renovation 
opkræves nu samlet, derfor er der en særlig stor udgiftspost på 8.628 kr. Klubben er i dialog for at få ændret
opgørelsen.

Baner

 Istandsættelse af baner inkl. redskaber, her indgår udgiften til boldmaskine.

Andre udgifter

 Ekstra ordinær udgift til fjernelse af det levende hegn. På sigt sparer klubben på klipning af hæk. 

Budget 2019 blev herefter fremlagt med følgende kommentarer:

 Renovationsafgift skal sættes til 0 (Står til 4000). Indgår nu under vandafledning og renovation.
 Forslag om at udskifte toiletter i klubhus. 
 Aktivitetstilskud er blevet oplyst til ca. 11.000
 Forventet overskud ændres.

Der var ikke andre kommentarer.

4. Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent:

Seniorer: kr. 600
Ægtepar/samlevende: kr. 900
Familieordning (par & børn u/13 år): kr. 950
Unge (over 13 år): kr. 100
Børn (under 13 år): kr. 50



Kommentarer:
Kontingentet for børn og unge er lavt og inkluderer også juniortræning. Klubben har sat det lav for at tiltrække 
flere juniorer. På sigt skal det overvejes, om kontingent skal hæves og/eller der skal betaling for træning, da ekstra
trænere kan komme på tale/blive nødvendigt.

Taksterne blev godkendt.

6. Valg til bestyrelsen.
På valg er Fabian Legh-Smith & Morten Gawron 
Østergaard. Bestyrelsen foreslår genvalg.

Begge blev genvalgt.

7. Valg af suppleanter.
På valg er Poul Henriksen. Bestyrelsen foreslår genvalg.
Som ny suppleant foreslår bestyrelsen Rebecca Legh-Smith for et år.

Begge blev valgt.

8. Valg af revisorer.
John Hansen modtager 
genvalg. Lars Reimer 
modtager genvalg.

Begge blev valgt.

9. Eventuelt.
 Juniortræning
 Kontingentet
 Ukrudsbekæmpelse
 Toiletter
 Baner

Var nogle af de emner der blev vendt som løs snak under eventuelt.

Stevns, marts 2019


