
 
 
 
 
 
 

 
 

Generalforsamling 2018 
Tirsdag den 20. November kl. 19.00 

 

Referat. 
 
 

• Valg af dirigent 
! Ehler Ferdinansen blev valgt som dirigent. Han kunne 

efterfølgende konstatere generalforsamlingens lovlighed. 

 

• Formandens beretning 
Formandens beretning i stikord: 
 

Formanden bød velkommen til de fremmødte medlemmer.  
 
De planlagte tiltag/aktiviteter i årets løb har været rigtig 
pænt besøgt i forhold til tidligere år. Det er selvfølgelig 
meget positivt. 

 
Efter nogle spændende år med større anlægsarbejder har vi 
haft fokus på driften af et meget fungerende udendørs anlæg 
og en velfungerende hal. 

 
Desværre er firmaet bag vores booking-system gået 
konkurs, men ved god hjælp fra Leo Woer har vi fået 
etableret et alternativt system. 

 
Bestyrelsen arbejder fortsat på at tiltrække nye medlemmer. 

 
Vi har i efteråret etableret et samarbejde med Sjællands 
Tennis Union. Formålet er at vi – sammen med de øvrige 
tennisklubber i Odsherred – ønsker at sætte fokus på 
aktiviteter, der tiltrækker flere unge mennesker til 
tennissporten. 



 
Herudover vil vi naturligvis fortsætte de sædvanlige 
aktiviteter, såsom standerhejsning, hyg-ind, træningstilbud, 
deltagelse i Odsherredturneringen, festivalevent, 
klubturnering, hjælperfest og løvfaldsturnering. 
 

Beretningen, som i sin fulde længde er tilgængelig via vores 
hjemmeside, blev godkendt. 

 

• Fremlæggelse af regnskab 
! Kassereren fremlagde årets regskab, som er tilgængeligt via 

vores hjemmeside.  
 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

 

• Indkomne forslag 
! Der var ikke indkommet nogle forslag 

 

• Valg til bestyrelse 
! Følgende medlemmer var på valg for en to-årig periode:  

Per Larsen, Søren Stage og Ulla Jørgensen.  

De blev alle genvalgt 

 

• Valg af suppleanter 
! På valg var Lisa Busk, som blev genvalgt for en to-årig 

periode 
 

• Valg af revisorer 
! Intern revisor Mikkel Sørensen var på valg. Han ønskede ikke 

genvalg.  

Som intern revisor valgte generalforsamlingen Jahn Lech 

 

 

 



• Eventuelt 
! Et medlem påpegede, at vi skal have rettet i vedtægterne 

hvori der står, at klubben er medlem af DGI, hvilket jo ikke 

længere er tilfældet. Vi skal nok blot nøjes med at skrive, at 

klubben er medlem af en af tennissportens 

hovedorganisationer. B 

Bestyrelsen formulerer en korrekt ordlyd til næste 

generalforsamling. 

! Generalforsamlingen udtrykte stor tilfredshed med vores 

anlæg og rettede i den forbindelse stor tak til Baneformand 

Søren Stage 

! Der blev udtrykt stor tak til Søren Kolind for at hjælpe med 

vedligeholdese af anlægget 

! Der blev udtrykt stor tilfredshed med den nye Hyg-ind 

struktur 

! Medlemmerne ønskede opsætning af en opslagstavle i hallen 

! Der bliver afholdt julefrokost den 3. februar 

! Tillykke til Kasper Jørgensen for årets hyg-ind mesterskab 

 

 

 

 

Referat: 

Willy Gotfredsen/Per Larsen 


