Referat generalforsamling Horsens Tennis Klub – torsdag den 20. maj 2021 – kl. 18:00

1. Dirigent: Jacob, referent: Mads
2. Bestyrelsens beretning for 2020 (Jacob):
a. Stor medlemsfremgang: 249 medlemmer i 2018, 247 i 2019 og 349 i 2020. Nye
medlemmer er med en overvægt i junior/familie segmentet.
b. Bestyrelsen har lagt meget arbejde i den nye hal. Stor og tung proces, hvor
udbudsmateriale er sendt ud til 2 tegnestuer i Horsens. Se endvidere pkt. 4.
c. Sponsorer: se bilag. Sponsorer er generelt en stor indtægtskilde for klubben,
bestyrelsen arbejder med hvordan vi kan få flere, og hvordan vi kan få sponsorer
til at forny sponsorater. Nye bannere og nyt layout kan ses på bl.a. bane 6 og 7.
d. Frivillighed og foreningsånd. Når man er medlem af en idrætsforening, så er man
medlem af et fællesskab, og det betyder, at alle bør yde et bidrag til foreningens
arbejde og være et godt eksempel for næste generation. Det kan f.eks. være ifm.
Baneklargøring, hvor mange forældre til juniorer deltog. Elite spillere og alle
andre bør også hjælpe til. Håber på stor deltagelse til næste baneklargøring.
3. Regnskab (Birgit): gennemgang af udvalgte poster: kontingent inde/ude,
månedskontingent, kommunale tilskud, DGI tilskud til tennisskole, bane 8 renovering,
booking abonnement klubmodul, gebyrer, kontingenter, vedligehold inde/ude, kursus
primært træner kurser (unge), trænerløn.
Regnskabet blev godkendt af de fremmødte.
4. Ny hal: Jacob berettede om bestyrelsens arbejde med at få lavet en ny hal. Bestyrelsen
har arbejdet på dette i snart 2 år og har udsendt udbudsmateriale til 2 tegnestuer. Der er
opbakning fra kommunen til planerne. Som skitserne ser ud nu er der lagt op til ny hal
med 3 indendørs baner, 2 padelbaner og omklædning m.v. De udendørs baner vil skulle
flyttes. Der diskuteres også helårs baner udendørs. Bestyrelsen fortsætter arbejdet med
ny hal.
5. Jacob takkede Torben Skytte for godt arbejde i bestyrelsen og i klubben generelt.
6. Maria, Jacob og Maiken genopstiller og blev genvalgt. 2 suppleanter skal vælges – ingen
stillede op, så vi klarer os til GF i oktober 2021 uden suppleanter. Mogens og Lise Lotte
genvalgt som revisorer, Verner revisorsuppleant.
7. Indkomne forslag se bilag angående halbooking. Bestyrelsen fremlagde sin holdning til
halbooking.
Diskussion af de indkomne forslag og bestyrelsens forslag. Bestyrelsen gentænker
halbooking og vender tilbage med en endelig beslutning.
8. Holger Hansens mindepokal: Gives til Lars og Thomas for deres arbejde med at klargøre
asfaltbanen.

