Generalforsamlingsreferat
Horsens Tennis Klubs generalforsamling, afholdt den 25. oktober 2018, kl. 19 i klubbens lokaler.
1. Valg af dirigent og referent
Dan Monrad blev valgt som dirigent. Jacob Kofoed valgt som referent. Dirigenten konstaterede, at
generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning
Dan redegjorde for det forgangne år i HTK, hvor der er afholdt forskellige arrangementer i form af
standerhejsning, september-mix, klubturnering, nytårsmix mv.
Dan rettede en særlig tak til Christophe, for hans store indsats med at træne juniorerne.
Banetovholderne har lavet et fornemt stykke arbejde med løbende vedligeholdelse af banerne.
Dan konstaterede, at det ofte var de samme medlemmer, der gang på gang mødte op til arbejdsdagene i
klubben, og at det ville være glædeligt, om flere medlemmer ville bakke op om arrangementerne i klubben,
og yde en frivillig indsats for foreningen og fællesskabet.
Rolf har været god til at markedsføre klubben på Facebook.
Dan rettede en stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store indsats og engagement,
herunder ikke mindst omkring klubbens fremtid.
Dan oplyste, at Jens Svaneby havde ansøgt Trygfonden om en hjertestarter. Ansøgning var imødekommet
og hjertestarteren er bevilliget af Trygfonden. Hjertestarteren vil blive sat op den 5. december 2018.
Dan orienterede om drøftelserne med Horsens Kommune omkring et nyt tennisanlæg. Horsens Kommune
har meddelt afslag på klubbens ansøgning, og er ikke medtaget på kommunes budget for 2019.
Efter formandens beretning var der adgang til spørgsmål fra de fremmødte.
Der er ikke en aktuel opgørelse over klubbens medlemstal, men det anslås, at der er ca. 240
helårsmedlemmer og omtrent 80 vintermedlemmer. Det er generelt medlemstilbagegang over hele landet.
Maiken bemærkede, at hun syntes, der er få træningstimer til juniorerne, og at klubben har et problem
med trænere til juniorerne/ungdomsspillerne. Der skal gøres noget på trænerfronten. Klubben har mistet
en del juniorspillere, som til en vis grad skyldes engagering af ”forkert” trænerprofil.
Det blev drøftet, hvilke initiativer klubben kunne iværksætte, for at hverve nye medlemmer indenfor alle
aldersgrupper.
Det blev drøftet, om Horsens Kommune eventuelt kunne overtage forpligtelsen til at vedlige klubbens
fortove.
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.
3. Regnskabsaflæggelse og meddelelse af decharge
Birgit gennemgik regnskabet for perioden 1. september 2017 – 31. august 2018, som udviste et overskud
på ca. 33.000 kr. Det blev bemærket, at udgift til varme udgør ca. 55.000 kr. og udgør mere end 10 % af

klubbens samlede udgifter. Regnskabet blev enstemmigt godkendt, og generalforsamlingen meddelte
decharge.
4. Budget
Dan gennemgik budgettet for 1. september 2018 – 31. august 2019. Bestyrelsens har budgetteret
”konservativt”, hvorfor det forventes at indtægterne falder ca. 100.000 kr. Der er budgetteret med
indtægter på ca. 394.000 kr. og udgifter for ca. 375.000 kr. Der er budgetteret med et overskud på ca.
19.000 kr. for 1. september 2018 – 31. august 2019.
Verner konstaterede, at aflønning af træner falder knapt 100.000 kr. fra realiseret 123.200 kr. til forventet
25.000 kr. i budgettet 1. september 2018 – 31. august 2019.
Det blev oplyst, klubben ikke havde ”råd” til aflønning af træner. Enkelte medlemmer fandt det uholdbart,
at trænere ikke bliver aflønnet. Chris træner frivilligt/ulønnet, men stopper til jul. Dan oplyste, at han havde
forespurgt flere spillere fra klubbens 1. hold, om de kunne træne klubbens ungdomsspillere, hvilket pt. ikke
var muligt for dem.
Der blev forespurgt til klubbens samlede udgifter til 1. holdet.
Enkelte medlemmer udtrykte en vis fortvivlelse over, at spillerne fra klubbens 1. hold er så lidt synlige, og
sjældent møder op til bl.a. fælles arbejdsdage.
De fremmødte godkendt enstemmigt budgettet for 1. september 2018 – 31. august 2019.
5. Indkomne forslag
Maiken har utrykt fortvivlelse over trænersituationen (ingen træner til juniorerne efter jul), og
træningstider. Bestyrelsen vil prioritere dette.
6. Valg af bestyrelse
Maria og Kim er på valg, og ønsker ikke genvalgt. Jacob og Maiken blev valgt til bestyrelsen for 2 år.
Morten og Erik er ikke på valg, men ønsker at udtræde af bestyrelsen. Peder blev valgt for 1 år, og er derfor
på valg på næste års generalforsamling). Ingen blev valgt for Erik.
Dan ønsker genvalg, men ønsker ikke at fortsætte som formand. Dan blev genvalgt.
Torben ønsker genvalg. Torben blev genvalgt.
(Efterfølgende er det blevet konstateret, at Rolf som bestyrelsessuppleant indtræder i bestyrelsen i stedet
for Erik, dvs. Rolf indtræder i bestyrelsen og er på valg på næste års generalforsamling).
Bestyrelsen består herefter af følgende: Dan, Birgit, Torben, Peder, Maiken, Rolf og Jacob.
Den nye bestyrelses afholder snarest konstituerende bestyrelsesmøde.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Rolf blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.
Simon ønskede ikke genvalg. Ingen erstatning blev valgt.
(Jævnfør ovenfor indgår Rolf som fast medlem af bestyrelsen qua hans egenskab af suppleant. Klubben har
herefter ingen bestyrelsessuppleanter).

8. Valg af 2 revisorer
Lotte og Mogens blev genvalgt.
9. Valg af revisorsuppleant
Verner blev valgt.
10. Holger Hansens Mindepokal
Birgit er årets modtager af Holger Hansens Mindepokal for hendes mangeårige og kæmpe indsats for
Horsens Tennis Klub. Birgits indsats og arbejde værdsættes meget højt, og er uvurderlig for klubben.
11. Eventuelt
Jens Svaneby oplyste, at Trygfonden har bevilliget en hjertestarter, som vil blive sat op den 5. december
2018 i tidsrummet 14-16. Der vil samtidig blev afholdt et lille brugerkursus om, hvordan hjertestarteren
betjenes. Jens opfordrede alle, der har tid, til at møde op den 5. december.
Dirigenten takkede de fremmødte. Dirigenten nedlagde herefter sit hverv.
***
Dirigenten godkender generalforsamlingsreferatet ved sin underskrift.
Horsens, den 29. oktober 2018

___________________________
Dan Monrad

