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BISSERUP TENNISKLUB                     Bisserup, den 26. marts 2019  

     

     

       

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 26. marts 

2019, kl. 19.00 i Bisserup Forsamlingshus 

Velkomst af Formanden 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

4. Fremlæggelse af budgetforslag til godkendelse 

5. Indkomne forslag: 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Valg af bestyrelse 

8. Valg af bestyrelsessuppleant 

9. Valg af revisor 

10. Valg af revisorsuppleant 

11. Eventuelt 

1. Dirigent: Alice Jelen 

Alice oplyste, at der var 10 medlemskaber, der ikke have fået indkaldelsen til tiden pga en 

IT fejl, der først blev opdaget 2 dage før og eftersendt 1 dag før generalforsamlingen, 

hvilket blev beklaget dybt. Derved var indkaldelsen ikke helt overholdt, men man 

besluttede alligevel at gennemfører generalforsamlingen. 

 

2. Formand Birthe Christensen’s beretning og fremtidsplaner:  

 

36 familiemedlemskaber 

16 singlemedlemskaber 

Fremtidsplaner, der blev præsenteret i 2018, er alle blevet indfriet og brugt flittigt. 

Grillhuset er bygget, indviet og fungerer fint. Der vil blive lavet nogle aktiviteter omkring 

det.  

2019: Træningen fortsætter og Georg vil gerne fortsætte, hvilket bestyrelsen er meget 

glade for. Birthe (formand) og Bente Svantesson vil blive uddannet til trænere, og hjælpe 

Georg med træning på flere niveauer. Turneringsspil fortsætter. I den forbindelse håber 

man på, at også Petanque banerne på disse aftener vil komme i brug. 

Vind-net bliver sat op mod nord. 

Fliser bliver lagt foran indgangen til tennisbanen og 2 borde bliver indkøbt til dette 

område. 

Den 26. juni bliver Tennisklubbens fødselsdag fejret. 

Gæstebetaling mangler. Vi gør det mere tydeligt på opslagstavlen. 

Spørgsmål: 
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Forslag: Søg om kommunale tilskud til de 2 træningskursuser. 

Information om træningstider? – Info sættes op i skabet ved tennisbanen samt meddelt pr. 

mails til medlemmer og indsat på Bisserup hjemmeside/Tennisklubben. 

 

3. Kasserer Freddy Thomasen 

Gennemgik Årsregnskab som blev godkendt. 

Regnskab udleveret til fremmødte. 

 

4. Budget 2018 

Kommentarer: Henlæggelse af kr. 8000,00? Kunstgræsset holder i ca. 7-10 år og koster 

ca. 100.000, samt det koster ret meget med bortskaffelse af det gamle kunstgræs, altså en 

yderligere omkostning. 

Låsen til tennisbanen har drillet. Freddy arbejder med sagen. 

Det koster kr. 250,00 pr. nøgle, derfor er depositum forhøjet. Hvis nøgle forlises og ny 

nøgle ønskes, skal man betale endnu et depositum. 

Budget blev taget til efterretning. 

 

5. Indkomne forslag: Ingen 

 

6. Ændres ikke 

 

7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. På valg er: 

Birthe Christensen – blev genvalgt 

Per Nilsson – blev genvalgt 

Bente Siger Holmgren – blev genvalgt                                                                                                          

 

8. Valg af suppleant. På valg er: 
Erling Damgaard Andersen - blev genvalgt 
 

9. Valg af revisor: På Valg er: 

Lykke Jensen – blev genvalgt     

      

Valg af revisorsuppleant: På valg er: 

Poul Erik Bæk – blev genvalgt 

 

    

 

Referent     Dirigent 

Bente Siger Holmgren    Alice Jelen 

 
 

                                                                                                                       

 

 

        

        


