
GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Horsens Tennis Klubs generalforsamling, afholdt den 26. oktober 2021, kl. 17.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamlingen indledtes med et oplæg af Borgmester Peter Sørensen hvori udtrykte støtte til
klubbens arbejde for en ny tennis og padelhal på Kraghsvej. Efter Borgmester Peter Sørensen orienterede
arkitekt og partner hos Linjen Arkitekter Simon Christophersen om status på halprojektet og den fremtidige
proces.

1. Valg af dirigent og referent
Jacob Kofoed blev valgt som dirigent. Pernille Worre valgt som referent. Dirigenten konstaterede, at
generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning
Jacob redegjorde for dele af det seneste års arbejde i bestyrelsen, herunder ikke mindst bestyrelsens store
fokus og arbejde omkring en ny hal på Kraghsvej. Der har været masser af møder med arkitekter, relevante
dele af kommunens administration og andre interessenter.

Vi er er pt. ca. 326 medlemmer. Vi er flere medlemmer nu end vi var på samme tidspunkt sidste år, hvor vi
sluttede med 356 medlemmer. Vi har ansat Thomas Brogaard på en halvtidsstilling med ansvar for
udendørsanlæg, IT, klubudvikling, sponsorarbejde, skoletennis, tennis med Ældresagen, fundsraising osv.
Men ansættelsen af Thomas er også et udtryk for, at der er lidt ’sløj’ medlems- og forældredeltagelse i
fælles arbejdsopgaver. Derfor agter bestyrelsen også at hæve kontingenterne generelt til fra næste sæson.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

3. Regnskabsaflæggelse og meddelelse af decharge
Birgit gennemgik regnskabet for perioden 1. september 2020 – 31. august 2021, som udviste et flot resultat
med et overskud på ca. 177.000 kr. Et flot resultat i et år med store udfordringer med Corona nedlukning.
Klubben har ca. 870.000 på kontoen. Regnskabet blev godkendt.

4. Budget
Ved en fejl var budgettallene ikke med i regnskabet. Jacob foreslog, at næste års budgettal blev lagt på
hjemmesiden med referat og årsregnskab. Budgettet er dog meget vanskeligt at anslå, hvis vi går i gang
med etableringen af den nye hal.

6. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

Jørgen Ullvit foreslog, at vi skulle hæve vinterkontingentet betragteligt. Dirigenten konstaterede, at der ikke
var stillet forslag herom, men at det efter vedtægterne var bestyrelsens bemyndigelse at sætte
kontingentpriserne, og at vi ville tage Jørgens bemærkninger i betragtning.

7. Valg af bestyrelse
Birgit Nielsen, Lars Krogh Jensen, Mads Leisgaard og Claus Jeppesen var på valg. Alle blev genvalgt.

Bestyrelsen består herefter af følgende: Jacob Kofoed (valg næste år), Maiken Daura (valg næste år), Maria
Uhrenfeldt (valg næste år), Birgit Nielsen, Lars Krogh Jensen, Mads Leisgaard og Claus Jeppesen.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Lars Kiederle Mogensen og Lénaic Mahieux blev valgt som nye suppleanter til bestyrelsen.
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9. Valg af 2 revisorer
Lotte Schmidt og Mogens Svenning blev genvalgt.

10. Valg af revisorsuppleant
Verner Bjerre blev efter overtagelse og med lovning om aftenens største bifald – genvalgt som suppleant.

11. Holger Hansens Mindepokal
Der var indkommet et forslag fra Mogens Svenning om, at årets modtager af Holger Hansens Mindepokal
skulle tildeles Birgit Nielsen, som gør et KÆMPE ARBEJDE som klubbens kasserer. Der er 200% styr på
bogføringen og regnskabet, og uden Birgits kæmpestore og frivillige indsats, ville klubben næppe være der
hvor den er i dag. Birgit Nielsen fik aftenens største bifald – beklager Verner!

12. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

Dirigenten nedlagde sit hverv. Herefter var der bagels fra Beldot.

***

Horsens, den 26. oktober 2021

Jacob Kofoed


