Referat af generalforsamling i KIF tennis 8.11.17
15 deltagere
1. valg af dirigent: Henrik Nøhr
Dirigenten slog fast at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt, og at formalia dermed er i orden.
2. Bestyrelsens beretning v. Per Thestrup:
Udesæsonen startede lidt turbulent, da det endte med, at vi selv stod for baneklargøringen. Der blev
etableret et baneteam. Fordelen ved det er, at vi holder kompetensen i huset, der kan drage nytte og
fastholde den erfaring som Mogens Bak Jensen besidder.
Ungdomsafdelingen har i år været mindre end den var sidste år, men der har været et stabilt
fremmøde. Igen i år har vi kørt klar-parat-tennisstart, men desværre uden at få nye medlemmer. Det er
årsagen til at der har været færre medlemmer i ungdomsafdelingen. Stor tak til Claus Libergren og
hjælpetrænerne. Også en stor tak til ungdomsudvalget Lise Thomsen og Anne Martha Refshammer, der
har gjort en kæmpe arbejde med at stille aktiviteter op for juniorerne: Turneringer, juniormesterskaber,
afslutninger osv.
Claus har også gjort et stort arbejde som cheftræner for seniorerne, ligesom Per Thestrup og Peter
Høtbjerg Nielsen har stået for et begynder hold.
Der er sket flere initiativer på seniorsiden. På herresiden har der været etableret en rangliste, der har
resulteret i mange gode kampe og en afsluttende turnering.
Klubben har en stor gruppe af sponsorer, og stor tak til Niels Erik Knudsen og Claudia H. Schmidt for at
stå for arbejdet med det og videreføre Palle Schorlings store arbejde med at skaffe sponsorer. Den del
af klubbens sponsorer er organiseret i en erhvervsklub, der spiller hver onsdag med Claus som træner
Vores økonomi kører godt. Vi har prioriteret, at have meget træning, da det er nødvendigt for at
fastholde og tiltrække både børn og seniorer. Det er en stor udgift for klubben, men på trods af det, er
vores økonomi god fordi vi har mange sponsorerne, og fordi vi har mange frivillige i klubben.
Banerne i klubben er brugt meget også selv om vi er gået en anelse ned i medlemstal. Efter i flere år at
være gået frem er vi gået lidt tilbage. Vi har dog stadig over 200 medlemmer – nedgangen er særligt
sket på ungdomssiden.
Til sidst igen en stor tak til vores hovedkasser Niels Erik Knudsen, der holder styr på betalinger og nye
medlemmer og kører ud med nøglebrikker til nye medlemmer.
3. Økonomien.
Hovedkasser Niels Erik Knudsen gennemgik regnskabet. Der var ingen kritiske kommentarer –
regnskabet godkendes enstemmigt. Opfordring til at søge tilskud til forskellige nyanskaffelser m.m. hos
f.eks. DGI.
4. Orientering om kontingentstigning. Alle kontingenter stiger med 50 kr.

5. Ingen indkomne forslag.
6. Valg af formand. Per Thestrup genopstiller og blev valgt af generalforsamlingen. Steen Larsen
genopstillede også og blev også genvalgt. Palle Schorling genopstillede ikke, i stedet foreslår
bestyrelsen Lau Herborg. Han blev valgt. Suppleant Claudia H. Schmidt var også på valg og blev
genvalgt. Der var også genvalg til revisor Edel Clausen og revisor suppleant Mogens Bak Jensen
7. under evt. holdte Ole Thestrup en takketale til formanden. Herefter udnævnte Per på bestyrelsens
vegne Palle Schorling som æresmedlem af KIF tennis. Palle afsluttede med et stort tak og en
anerkendelse til bestyrelsen og de frivillige i klubben for det store arbejde de laver.
08.11.2017. Referent: Peter Høtbjerg Nielsen

