Store Heddinge Tennisklub
Generalforsamling, onsdag den 26. februar 2020

Generalforsamlingsreferat
1. Valg af dirigent.
Kim blev valgt som dirigent, Ieva som referent.

2. Formandens beretning.
Kim berettede om tennisåret 2019 - beretning er vedlagt.
Der blev berørt emnet om de mange afløsninger for juniorerne i Erikstruphallen og alternative løsninger som Syd
Stevnshal og Stevnshallen. Derudover ang. vedligehold – bemærkning om hundelorte på græsplænen.
Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
Fremlæggelse og gennemgang af regnskab af Kim og Jørgen Sten, da de gør årsregnskab i fællesskab.
Forslag fra tilstedeværende om at søge tilskud fra Folkeoplysnings Udvalgspulje til trænerkursus.
Ellers ingen spørgsmål til regnskab og budget der blev godkendt.

4. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent:
Seniorer:
Ægtepar/samlevende:
Familieordning (par & børn u/13 år):
Unge (over 13 år):
Børn (under 13 år):

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

600
900
950
100
50

Kommentarer:
Diskussion om kontingent til hjemmeboende børn over 18 år – skal der være en familieordning? Derfor forslag til en
ny kategori: Familieordning II (par & hjemmeboende børn 18-25 år): 300 kr/”barn” (argumentet er, at der er tilskud
til unge fra 18-25 år).
Taksterne blev herefter godkendt med den nye tilføjelse.

6. Valg til bestyrelsen.
Genvalg godkendt.

7. Valg af suppleant.
Genvalg godkendt.

8. Valg af revisorer.
Genvalg godkendt.

8. Eventuelt.

9.











Jørgen Sten – indendørstennis i Store Heddinge, kan den gamle hal kunne bruges til det? Jørgen
Sten har talt med kommunen og mener ikke den gamle hal er helt dødsdømt endnu. Kim
redegjorde for sit møde tidligere på rådhuset om hele Stevnshal situationen og klubbens ønsker I
den relation I og omkring en ny hal. Jørgen Sten skal være velkommen til arbejde videre omkring
muligheder med den gamle Stevnshal, men det er ikke på vegne af Store Heddinge Tennisklub og
klubben skal ikke på nogen måde forpligtes, det være sig administrativt, økonomisk eller
spillemæssigt.
Enighed om at det er vigtigt at fastholde en god pleje af baner for at sikre underlag i god kvalitet.
Forslag til at have skiltning ved baner om udsmidning af ukrudt – hvor henne?
Hvordan kunne man holde ukrudt væk fra hegnet?
Alge sprøjtning – reklamebannere.
Sats på renovering af klubhuset i løbet af denne sæson og bekæmpelse af ukrudt.
Kim lagde op til debat om ekstra betaling til juniortræning – ingen opbakning fra
generalforsamlingen. Det er derimod meget vigtigt at fastholde børn og unge I klubben så hellere
bruge flere midler på træningen.
Voksen introkursus var virkelig godt. Deltagerne fik info omkring denne mulighed via Facebook,
biblioteket og hjemmesiden. Kunne der være kun kursus for damer? Kursus for medlemmer?

Ieva Bell Ose
Næstformand

