Holstebro, den 3. december 2015

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling
(19. november 2015)
1) Valg af dirigent
Erik Flodgaard Madsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet, og at dagsordenen var udarbejdet iht. klubbens love og vedtægter.
2) Formandens beretning
Bestyrelsens sammensætning efter valg og konstituering i december 2014:
Malene Hougaard (Formand og medlem af Halfonden).
Stig Vestergaard.
Ruby Kristensen (medlem af Halfonden).
Ximena U. Engbjerg.
Daniel Halgaard.
Suppleant (I): Kim S. Lindegaard.
Suppleant (II): Ubesat.

Margit Langer (medlemsregistrator) og Inge Glud (kasserer).
Erik Korsgaard Møller (revisor) og Arne Dohm (revisorsuppleant).
Mht. medlemstallet er de seneste års gode stime med en beskeden fremgang fra sæson til sæson
desværre brudt. Tilbagegangen er overvejende i Ungdomsafdelingen, og bestyrelsens fokus vil
fremadrettet fortsat være på fastholdelse og rekruttering.
Året 2014-2015 har været et forholdsvis roligt år, og bestyrelsens fokus har som de foregående år været
på at fastholde eksisterende medlemmer samt rekruttere nye medlemmer via attraktive velkomstpakker.
Det er i et vist omfang lykkedes - særligt i Seniorafdelingen - men vi kan desværre konstatere, at vi ikke
længere får helt så mange nye medlemmer som de foregående år via velkomstpakkerne.
Ift. både Ungdoms- og Seniorafdelingen har bestyrelsen tænkt i hensigtsmæssig anvendelse af de
frivillige ressourcer, dvs. i ”Need to have” og ”Nice to have”. Nogle aktiviteter er helt sløjfet, bl.a.
Tennisskolen i Ungdomsafdelingen, og nogle aktiviteter er blevet aflyst grundet for få tilmeldinger, bl.a.
Sensommerturneringen i Seniorafdelingen. Bestyrelsen ønsker at ”genoplive” Klubturneringen, der
lanceres i løbet af indeværende vintersæson, og tanken er, at der fremadrettet i både vinter- og
sommersæson skal afholdes en klubturnering. I det forgangne år har vi ligeledes lagt indendørs- og
udendørsbaner til turneringsafholdelse i JTU- og DTF-regi.
Alle medlemmer opfordres i øvrigt til at ”prikke til” bestyrelsen, hvis der er et ønske om flere eller nye
aktiviteter i både Ungdoms- og Seniorafdelingen. Et godt eksempel på sidstnævnte er arrangementet
ultimo september med fremvisning af tennisudstyr kombineret med et hyggearrangement i klubhuset,
som kom i stand efter en medlemsforespørgsel.
Mht. markedsføring vil bestyrelsen fremadrettet forsøge at gøre Holstebro Tennis Klub endnu mere synlig
i lokalsamfundet, bl.a. via bannerreklame.
Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen sammen med en DTF-klubudviklingskonsulent følge op på et
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DTF-klubudviklingsforløb, der blev gennemført i løbet af foråret 2014, og det vil være oplagt at anvende
opfølgningen som en platform til at drøfte kommende fokuspunkter.
En særlig tak til Spar Nord Fonden og Spar Nord Bank for et flot sponsorat øremærket indkøb af vindnet
til tennisanlægget.
Afslutningsvis en tak til:
 Trænerteamet.
 Medlemmer, der har hjulpet med stort og småt undervejs, både udendørs og indendørs.
 Bestyrelsen for det konstruktive samarbejde og for alle de timer, de enkelte bestyrelsesmedlemmer
lægger i bestyrelsesarbejdet. En særlig tak til Ruby, der desværre ikke kan være til stede i aften, og
Inge for den store indsats, de har ydet i deres tid som bestyrelsesmedlem og kasserer.
 Margit, der desværre ikke kan være til stede i aften, for hendes indsats med at følge op og ”holde
styr” på tingene.
3) Udvalgsformændenes beretning:
a. Ungdomsudvalget v/Malene Hougaard
 Det er blevet sværere at rekruttere nye juniorer. Heldigvis har vi nogle juniorer, der efterhånden har
spillet tennis hos os i flere år, og som gerne vil prøve kræfter med turneringstennis: Vi har i år haft et
U16-drengehold med i JTU’s holdturnering (de endte som nr. 3 af 4 i en svær pulje med bl.a. AGF og
Silkeborg), ligesom vi har haft en U10-spiller med i JTU’s holdturnering sammen med en junior fra
Herning, der endte som nr. 2 i deres pulje og var millimeter fra at spille sig i slutspillet om JM. Juniortræningen tager udgangspunkt i de principper, som DTF anbefaler, hvor der spilles på mindre baner
og med blødere og langsommere bolde.
 Folkeskoler og ungdomsuddannelser har gæstet tennisanlægget i årets løb, i efterårsferien har vi
medvirket i DGI’s efterårsferieaktiviteter i Idrætscenter Vest.
b. Seniorudvalget v/Stig Vestergaard
 Tusind tak til alle, der gav en hånd med ifm. klargøringen af udendørsbanerne. Bane 5 og 6 viste sig
at være noget af en udfordring, da de var groet godt og grundigt til, og dette har vi været
opmærksomme på i sommersæsonen 2015.
 Holstebro Kommune har fældet træerne ved bane 7. Det er Holstebro Kommunes ansvar at
vedligeholde arealet (mellem bane 7 og indendørshallen). Holstebro Kommune har efterfølgende
plantet græs på arealet, og ifm. det udførte arbejde har Holstebro Kommune ødelagt hegnet og bedt
os om at stå for og afholde udgifter til reparation af hegnet, ligesom Holstebro Kommune uden videre
har antaget, at vi fremadrettet skal stå for græsslåning på arealet. Vi mener ikke, at førnævnte
antagelser er rimelige, og vi er i en dialog med Holstebro Kommune herom.
 I køkkenet er bordplade og køkkenskabe blevet udskiftet.
 Det elektroniske låsesystem omfatter nu også bestyrelseslokalet.
 Der er indkøbt en ny boldmaskine med puljemidler/Holstebro Kommune.
 Tak til Jytte, Kirsten, ”Polle”, Bent og Susanne for jeres hjælp med stort og småt i relation til klubhus
og tennisanlæg.
 Vi har deltaget med 3 senior-hold i JTU’s holdturnering i sommersæsonen 2015; Holstebro 1 spillede
sig tilbage i Jyllandsserien, og Senior +60-holdet blev nr. 4 i deres pulje. Tillykke med placeringerne.
 Tak til Ruby, Inge og Malene for jeres arbejde ift. bestyrelsen.
4) Kassereren forelægger årsregnskabet i revideret stand til godkendelse.
Inge Glud fremlagde årsregnskabet i revideret stand. Årsregnskabet blev godkendt.
Bemærkninger: Hvorfor må man kun spille på indendørsbanerne i tilfælde af dårligt vejr i løbet af
sommersæsonen?
Besluttet: Bestyrelsen drøfter procedure for spil på indendørsbanerne i løbet af sommersæsonen.
5) Behandling af indkomne forslag:
Forslag til vedtægtsændringer stillet af Gregers Vangkilde vedr. § 6 og § 7, jf. bilag 1.
Ændringsforslagene til § 6 blev enstemmigt vedtaget:
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Indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, skal sendes skriftligt til formanden senest 8
dage før generalforsamlingen. Alle forslag skal sendes pr. e-mail til medlemmerne og ophænges i
klubhuset senest 4 dage før generalforsamlingen.
Beslutningsreferat (i stedet for ”referatet”) fra generalforsamlingen lægges på klubbens hjemmeside.
Ændringsforslag til § 7: Gregers Vangkilde valgte at trække ændringsforslaget tilbage, og Erik Flodgaard
Madsen konstaterede, at ændringsforslaget følgelig var at betragte som udgået af dagsordenen.
6) Valg af bestyrelse - på valg er:
a. Ruby Kristensen (modtager ikke genvalg).
b. Malene Hougaard (modtager ikke genvalg).
Kim Sjørslev Lindegaard blev valgt.
Lars Friis Laursen blev valgt.
7) Valg af 2 suppleanter.
Christoffer Kousgaard Kristensen blev valgt.
Bestyrelsen fik mandat til at indsupplere en suppleant i løbet af det kommende bestyrelsesår.
8) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Klaus Libergren blev valgt som revisor, og Inge Glud blev valgt som revisorsuppleant.
9) Evt.
Spil på indendørsbanerne forudsætter booking af indendørsbanerne, og efter spil på indendørsbanerne
skal man ligeledes notere navne i bogen, der ligger ved lysboksen ved indgangen.
I sommersæsonen 2015 har vi desværre igen haft besøg af gratister på tennisanlægget, og det er en
fælles opgave (bestyrelse og medlemmer) at holde øje med, om der er gratister på tennisanlægget, og
bestyrelsen opfordres til at overveje muligheder, der kan begrænse gratisters adgang til tennisanlægget.
Bestyrelsen opfordres til at overveje hensigtsmæssigheden i at have både en klub-hjemmeside og en
banebooking-hjemmeside. Bestyrelsen oplyser, at der arbejdes på at integrere den nuværende klubhjemmeside i den nuværende banebooking-hjemmeside.
Bestyrelsen henstiller til alle medlemmer, at de husker at slukke for lyset i klubhuset.
Der er et ønske om udsendelse af et nyhedsbrev hver måned, ligesom nye medlemmer med fordel kan
få udleveret en folder med diverse informationer om Holstebro Tennis Klub.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Malene Hougaard
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