
Store Heddinge Tennisklub
Referat fra generalforsamling,

afholdt tirsdag den 13. februar 2018 i Stevnsbadets mødelokale.

Punkt 1. Valg af dirigent.

Kim Ege Hansen blev enstemmigt valgt. Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere, at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og annonceret i henhold til foreningens vedtægter og, at 
generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig.

Punkt 2. Formandens beretning.

Formanden redegjorde for foreningens aktiviteter i det forløbne år og klubbens aktuelle situation. 
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt og kan ses sammen med nærværende referat.

Punkt 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

Kassereren Anne-Mette Pedersen, havde måtte melde forfald. I stedet var det formanden der 
gennemgik det af klubbens revisorer underskrevne regnskab.
Regnskabet blev efterfølgende godkendt.

Punkt 4. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

Punkt 5. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2018 hvilket blev vedtaget.
Kontingentet for den forestående sæson vil være:

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



Punkt 7. Valg til bestyrelsen.

På valg var Anne-Mette Pedersen, Ieva Bell Ose & Kim Møller.
Ieva Bell Ose og Kim Møller blev begge genvalgt for en 2-årig periode. Anne-Mette Pedersen 
ønskede ikke genvalg og bestyrelsen indstillede Jørgen Steen Hansen som nyt bestyrelsesmedlem. 
Jørgen Steen Hansen blev enstemmigt valgt uden modkandidater for en 2-årig periode.

Punkt 8. Valg af suppleant.

På valg var Fabian Legh-Smith. Fabian blev genvalgt for en 2-årig periode.

Punkt 9. Valg af revisorer.

Både John Hansen og Lars Reimer modtog/blev genvalgt.

Punkt 10. Eventuelt.

Under eventuelt var der løs snak om juniortræningen; det blev drøftet om klubben skal investere i 
en bedre boldkanon; gruskvaliteten på banerne blev vendt med ønsket om, at det bliver undersøgt 
om en lidt mere klæg udgave kan skaffes.

Formanden tog ordet og ville have takket Anne-Mette personligt for hendes store arbejde som 
kasserer og for det gode samarbejde kasserer og formand imellem. Nu måtte hun have det til gode 
til hun bliver rask igen.

Endvidere takkede formanden Ieva & Morten for deres store engagement i juniorafdelingen og 
overrakte dem, som en erkendtlighed fra klubbens side, hver et gavekort til en sportsforretning.

- - - - - 

Herefter var der ikke flere indlæg og Kim Ege Hansen takkede som dirigent for god ro og orden og 
erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 


