
 

       

              GENERALFORSAMLING 

Indkaldelse til Bisserup Tennisklub’s ordinære generalforsamling 

Tirsdag den 24. marts 2020 – kl. 19.00 Ændret til 30. juni 

  Bisserup Forsamlingshus 

Dagsorden: 

 1 Valg af dirigent    Jacob Borello 

  2 Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner  Det går godt for klubben. Der har været spillet hele året, selv i  

       coronatiden. 

  3 Regnskab 2019  Godkendt 

  4 Budget 2020 Vedtaget  

  5 Indkomne forslag: 

Ændring af §5 afsnit 3 ændres fra: Forslag fra medlemmer skal, for at komme til behandling på den 

ordinære Generalforsamling, indgives skriftligt til bestyrelsen inden 1. marts. 

Ændres til: Forslag fra medlemmer skal, for at komme til behandling på den ordinære 

Generalforsamling, indgives skriftligt til bestyrelsen senest 10 dage før. Vedtaget. 

Ændring af §9 afsnit 2 ændres fra: De 5 bestyrelsesmedlemmer og revisor vælges for en 2-årig periode. 

Suppleant vælges for 1 år ad gangen. På lige årstal vælges næstformand og kasserer. På ulige årstal 

vælges formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og revisor.  

Ændres til: De 5 bestyrelsesmedlemmer og revisor vælges for en 2-årig periode. Suppleant vælges for 1 

år ad gangen. På lige årstal vælges 2 medlemmer. På ulige årstal vælges 3 medlemmer og revisor.  

      Vedtaget 

  6 Fastsættelse af kontingent Ingen ændring 

  7 Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg er: 

    Kurt Heilesen, ønsker genvalg. Genvalgt 

    Erling D. Andersen, ønsker genvalg Genvalgt. 

 8 Valg af suppleant til bestyrelsen Jacob Borello 

 9 Valg af revisorsuppleant. På valg er: Poul Erik Bæk Genvalgt 

10 Eventuelt 

- Ekstra tavle på banen til hvilende brikker. 

- Opstramning omkring regler for reservering: Der SKAL 2 brikker på for en time. 

- Der indføres gæstebrikker. 

- Diskussion vdr. fejning af banen. Det almindeligste er at man fejer før spil. 

- Er der stemning for indendørs spil i haller om vinteren? 

- Muligheden for klubaften på banen tirsdag aften samtidig med petanque diskuteredes. Man vil prøve sig frem. 

- Diskussion vdr. ”dating”/åben bane. 

 

 

Referent/Kirsten Lichtenberg 

 

 

 


