Generalforsamling i HPTI Tennis, 22. juni 2016
Dagsorden iflg. vedtægter
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Forelæggelse af regnskab og budget
Fastlæggelse af kontingent for 2017
Bestyrelsen foreslår samme kontingentpriser som 2016
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
Der skal vælges 1 medlem for 2 år
Jørgen Minet (vakant)
I bestyrelsen er derudover Vibeke Harbøll, Hedvig Pedersen, Peter Lindegaard, Anders
Riishøj
7. Valg af suppleant til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Valg af repræsentanter til HG (Hovedforeningens generalforsamling)
10. Eventuelt
8 medlemmer var til stede
Referent: Hedvig Pedersen

1.
Bente blev valgt
Generalforsamlingen indkaldt til tiden

2.
Formandens beretning er vedlagt
Beretningen blev godkendt

3.
Hedvig fremlagde regnskab for 2015 og budget for 2016
Regnskab 2015
Der var få medlemmer – 28. 4 børn + 24 voksne, hvoraf de 9 ikke har betalt fuld medlemskab
enten fordi de er medlemmer af bestyrelse, træner, eller begyndt så sent, de har fået rabat
De færre medlemmer har også betydet færre penge til HPTI Hovedforening
Banepasserudgifterne er ”sparet” væk, da det er bestyrelsen, der holder banerne og omgivelserne,
hjulpet af nogle få trofaste medlemmer. Det er et stort arbejde
Bortskaffelse af al den gamle grus, blev heldigvis en meget mindre udgift end frygtet
Udgifter til klubhus dækker også over indkøb af en lang sidelinje (den gamle var knækket). Der er
også købt dækselsnøgler, så der er lettere at få åbnet brønden
Administrationsposten indeholder bl.a. mærkning af en 70-års fødselsdag i trænerstaben &

bestyrelsen
Alt i alt lykkedes det os at komme ud af 2015 med et overskud på kr. 3.372,98
Budget 2016
Der er budgetteret lidt pessimistisk
Få medlemmer – hvor vi dog har set større tilslutning (pt. 32 – 11 børn, 17 betalende voksne, 4
bestyrelsesmedlemmer)
Der er budgetteret med indkøb af mere grus end normalt, da banerne er meget nedslidte efter flere
år, hvor det på grund af fugt og dårligt dræn udenfor banerne har været nødvendigt at fjerne mere
grus end normalt
Der er budgetteret med ekstra løbesedler og plakater i håb om flere medlemmer
Der er indlagt 2 DGI trænerkurser for at opgradere vores trænere – Anders har allerede været afsted
og fået mange gode input med hjem til glæde for alle, der deltager i træning
Lige nu er der et underskud på kr. 413,96
Af kendte poster mangler der dog stadig aktivitetstilskud (indkomst) og betaling til HPTI
Hovedforening (udgift)

4.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget
Kontingent for 2017 er:
Voksne: 800 kr.
Senior (født 1957 og før): 700 kr.
Studerende: 600 kr.
Børn og unge (født 1999 eller efter): 350 kr.
Familierabat (samme bopæl): Første voksne betaler fuld pris. Alle efterfølgende medlemmer i en
familie får trukket 100 kr. fra normalkontingentet.
Flygtninge, som er kommet til Danmark indenfor de seneste 3 år:
Voksne 200 kr
Børn 100 kr
Ved indmeldelse efter 1.8. er det halv pris. Familierabatten er så kun 50 kr./pers.

5.
Ingen forslag modtaget

6.
David Smith blev valgt

7.
Ingen ønskede at stille op som suppleant

8.
Bente Melgaard genvalgt

9.
Bente Melgaard valgt

10.
Anne Mia er trådt til som hjælpetræner om tirsdagen
Vibeke er blevet kontaktet af en, der gerne vil demo’e en batteridreven boldkanon. Han havde også
erfaring i at søge fonde
Peter har været i kontakt med Blitek (Skolens VVS) og Vandcenter Fyn. Trykmåling viser en
utæthed. Det er stadig uvist, hvor lækken er. Det er blevet oplyst, at brønden er anlagt forkert og
bør lægges om. Måleren må under ingen omstændigheder stå under vand, og dræn (fra banerne) må
ikke løbe ud i brønden (hvilket det gør)

Formandens beretning 2016

Sidste sæson var særdeles dårlig, målt på antal medlemmer.
Det tal er heldigvis steget med over det dobbelte i denne sæson.
Den fremgang vi har set på medlemstallet skyldes, så vidt jeg kan se, flere faktorer, men primært
det store arbejde bestyrelsen og nogle medlemmer har lavet op til sæson start:
1. Kontakt til skolen, for at få stablet nogle muligheder for anvendelse af banerne op til skolens
elever.
2. Skolernes idrætsdag, hvor klubbens trænere har stået for at give eleverne mulighed for at
’lege’ tennis.
3. Tennisens dag – hvor der blev delt flyers rundt i lokalområdet
4. Nyt grus på banerne
5. ’Annonce’ i det lokale blad
Jeg vil gerne hermed rose bestyrelsen og de medlemmer, der har været med til at omsætte
mange ideer og fysisik arbejde i praksis. Det ville ikke være muligt at få den store stigning i
antallet af nye medlemmer hvis de omtalte aktiviteter ikke havde været sat i værks.
En sidste ting, som også hjælper med på tallet er naturligvis det gode vejr, der har betydet at
der endnu ikke har været en træningsaflysning, denne sæson.
Som sagt er der blevet lagt nyt grus på alle banerne og på hele banens område, til forskel fra sidste
år, hvor der ikke blev lagt grus helt ud til kanterne.
Det tog også flere arbejdsweekender og dage at fjerne det gamle grus og sprede det ny grus, samt
anlægge det. Igen tak til alle der var med til at sørge for gode baner til sæsonstarten.
Vi nåede det dog inden Tennisens dag, hvor der desværre ikke var vejr til at spille tennis. Men det
blev alligevel en success, da flere mødte op og blev introduceret til klubben.
Senere stod Peter for at skolen kunne benytte banerne til Skolernes idrætsdag.
Sammen med Alex fra DGI gav Peter eleverne en god dag på tennisbanerne og det havde den
afsmitning at den efterfølgende træningsdag i klubben havde besøg af 17 nye medlemmer. Flot
arbejde!
Alex fra DGI havde bestyrelsen allerede stiftet bekendtskab med tidligere på året, da han blev
inviteret med til et bestyrelsesmøde. Han fortalte en masse om DGI og hvordan DGI kan hjælpe
klubben til at udvikle sig. Vi fik mange brugbare inputs den aften.
Endeligt fik vi den kedelige besked at vi havde brugt en del mere vand end normalt i sidste sæson.
Det tror vi nu der er ved at være styr på, da der har vist sig at være et mindre læk.
Desuden kan vandet løbe hvis man ikke får hanerne spændt ordentligt til efter banevanding.
Og så har vi fået at vide at brønden er anlagt forkert. Hvorvidt det har noget med vandspild at gøre
er dog uvist.
Til sidst vil jeg lige nævne at vi denne sæson har fået en ny hjælpetræner til nybegynder holdene:
Anne-Mie, hvilket er rigtig dejligt, nu hvor Anders og Peter også har træningen for de øvede at tage
sig af, da Bent ikke har tiden til det hverv i år.

