Store Heddinge Tennisklub
Generalforsamling, mandag d. 27. februar

Referat:
Årets generalforsamling blev afholdt i kantinen på Stevnshøj i Store
Heddinge. De fremmødte valgte Kim E. Hansen som dirigent, og han
kunne fortælle, at generalforsamlingen var varslet rettidigt og lovligt.
Herefter gav han ordet til formand Kim Møller, som fremlagde
formandens beretning. Den blev enstemmigt godkendt af de
fremmødte.
Kasserer Anne-Mette Pedersen fremlagde så klubbens årsregnskab,
som ligeledes blev enstemmigt godkendt. Hun nævnte også klubbens
budget for 2017, hvor der må forventes et lille underskud på ca. 4000
kr. Dette bør dog ikke give anledning til bekymring, da klubben har en
sund økonomi.
Generalforsamlingen besluttede også at foretage følgende ændringer
af foreningens vedtægter:
§ 1, 1. linje: Store-Heddinge Tennis Klub udgår og erstattes af Store
Heddinge Tennisklub
§ 7, 1. linje: tiden 1. februar til 1. maj udgår og erstattes af februar
måned
§ 7, 8. linje: dels ved en annonce i et lokalt annonceblad eller
dagblad udgår og erstattes af annonceres på foreningens
hjemmeside/sociale medie

Størrelsen af kontingentet blev også drøftet, og her var der fuld
opbakning til bestyrelsens forslag om at fortsætte med uændret
kontingent i 2017.
Da Poul Henning Nielsen og René Brandt ikke modtager genvalg til
bestyrelsen, skulle der vælges to nye medlemmer. Bestyrelsen
foreslog Morten Gawron Østergaard og Jørn Jensen, og de blev begge
valgt enstemmigt ind i bestyrelsen.
Poul Henriksen fortsætter som 2. suppleant, og Fabian Legh-Smith
blev enstemmigt valgt som 1. suppleant, men kun for et år.
Da revisor Ebbe Nielsen ikke modtager genvalg, skulle der også
vælges en ny revisor. Her blev John Hansen valgt enstemmigt. Revisor
Lars Reimer modtager genvalg og blev enstemmigt valgt.
Bestyrelsen vil gerne takke Jørgen Maaløv for hans store indsats med
klubbens hjemmeside og kvitterer med et par flasker god rødvin.
Der skal også lyde en stor tak til Ieva Bell Ose og Morten Gawron
Østergård, som har fået rigtig godt gang i klubbens ungdomsafdeling.
For den indsats får de hver et gavekort til Sportigan.
Helt generelt var der enighed om, at klubben er inde i en god udvikling.
Medlemstallet og antallet af banebookinger er stigende, og tilgangen af
helt unge medlemmer lover godt for klubbens fremtid.
Formandens beretning, som rummer en udførlig beskrivelse af tiltag
det seneste år, vil snart være at finde på klubbens hjemmeside.

Nils Poulsen, referent

