
Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 23 nov 2017.

1.Valg af dirigent:   Erik Flodgaard Madsen blev valgt.

     2:  Formandens beretning:

Stig Vestergaard aflagde beretning om arbejdet i  bestyrelsen  siden den
ekstraordinære generalforsamling  den 14 august. Stig Vestergaard takkede
specielt de frivillige i klubben der har ydet en stor indsats mht. rengøring
og banerneog understregede at uden denne hjælp ville det have været svært
i perioden. Han opfordrede desuden alle der har mulighed og lyst til det
om at give en hånd med i fremtiden, da der er brug for det. Bestyrelsen har
været presset arbejdsmæssigt i perioden da der kun blev valgt 3 ind ved
den ekstraordinære generalforsamling i august. Arbejdsopgaverne har især
omhandlet sæsonskiftet pr. 1 okt, hvor der skulle ændringer være klar på
klubmodulet så den nye sæson kunne starte og medlemmer var i stand til at
betale og booke efter denne dato.

Vedrørende medlemstallet i klubben er det svagt stigende ifht sidste sæson.

Positivt er der flere juniorer der er startet op der træner om tirsdagen
det er dejligt at se sagde Stig Vestergaard.                                           
  
3:    Udvalgsformændenes beretning: (juniorsiden og seniorer)

Der er fremgang på juniorsiden. Der har været afholdt klubturnering med
fornuftig tilmelding  og at der kunne spilles kampe i de fleste rækker. Det
vil blive gentaget til næste år med opslag om tidpunktet i god tid.
Lars Holm Christensen har bidraget med at lave annonce der blev sat i
Holstebro Onsdag 2 gange lige før sæsonskiftet. Store tak for det! Per Ole
har lavet et novembergavekort der dog ikke ser ud til at komme til at være
den store udgift for klubben da ingen har  brugt det. Ny voksenintro er



vedtaget og planlægges til start pr 16 jan 2018.

Gregers Vangkilde fortalte om de turneringer som veteranholdet med stor
succes har deltaget i året.

4: Fremlæggelse af Årsregnskabet:

Stig  Vestergaard   fremlagde  klubbens  regnskab  og  gennemgik  diverse
poster for generalforsamlingen.
Grgers Vangkilde spurgte hvad det kostede at have et hold med i turnering.
Der blev svaret ca 6000 kr for sæson.

    5. Indkomne forslag : Ingen

6.Valg af bestyrelse:
 
Valgt til bestyrelse: Kim Lindegaard (2 år)
                                Steffen Borg (2 år)
                                Thomas Harregaard (1 år)
                                Stig Vestergaard (1 år)
                                Per Ole Schnetler (1 år)
7. Valg af 2 suppleanter:
Kirstin Nielsen blev valgt.
8.Valg af revisor
N.K.Nielsen blev valgt.
9.Evt:
Thomas  Jacobsen  fra  Jtu  var  gæst  og  orienterede  om  forskellige
inintiativer som JTU vil starte op også med Holstebro Tennisklub vedr.
både  på  junior  og  seniorsiden.  De  blev  diskuteret  evt  fremtidige  tiltag
vedrørende Tennisklubbens anlæg. Bl.a evt lysanlæg i hallen skulle skiftes
til Led lys blev diskuteret.
Stig Vestergaard takkede Per Vester for at have stillet op i aug og gøre
bestyrelsen beslutningsdygtig.  Referent:Per Ole Schnetler.

Støt vores sponsorer da de støtter os.



 


