
Referat af generalforsamling hos KIF tennis 13.11.2OL9

Antalfremmødte: 20

L. Valg af dirigent. Henrik Nøhr blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

indkaldt og afholdes rettidigt, og at også indkaldelsen til den ekstraordinære
generalforsamling, som afholdes efter generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning v. formand Per Thestrup. Det har været en god sæson, med gode

baner. En stor tak til de mange frivillige, der har hjulpet til, særligt ifm. med sæsonstart og

sæsonafslutning. Dejligt at vi har fået KIF Bowls som naboer, og at området derved er blevet
forskønnet. Tennisområdet har også set ekstra godt ud i år, da vi har haft gartnerhjælp ansat.

Træningsholdene er gået fint og har haft mange deltagere. Det er dejligt med de meget gode

trænere vi har. Det har sikret et godt niveau og en rigtig god stemning. Der har i år været drop-
in-tennis hver søndag - ofte med mange deltagere. KIF tennis har haft flere hold med i DGI-

turneringer - de har klaret sig godt. Der er også blevet holdt mange arrangementer i løbet af
året i klubben. Snart er der julefrokost, man kan stadig nå melde sig til.

En stor tak til klubbens sponsorer. Her har vi i bestyrelsen brug for hjælpere, der vil være med i

arbejdet til at fastholde og få nye sponsorer. Vi har i år uddelt t-shirts til alle nye medlemmer
og medlemmer, der havde betalt kontingent ved sæsonstart. På ryggen var sat logoer for alle

sponsorerne. Vi har også en erhvervsklub, der spiller om sommeren på KIF-banerne og hos KTK

indendørs om vinteren.

Vores Økonomi kører fornuftigt. Vi har begrænset vores udgifter til træning, men træningshold
er vigtige, hvis vi vil fastholde og tiltrække nye medlemmer. Alt i alt har vi haft en god sæson

med en lille tilvækst af medlemmer, så vi nu er ca. 230 medlemmer. Det er vi ret stolte af, men

vi stræber efter at få lidt flere medlemmer. Det er der plads til, selv om banerne bliver brugt
mere og mere.

Til sidst blev bestyrelsen takket for dens store arbejdsindsats.

3. Regnskabet blev fremlagt af Claudia Schmidt, vores nye hovedkasser. Regnskabet blev
godkendt.

Budgettet for det kommende år blev også fremlagt af Claudia Schmidt. Det blev også godkendt

Der er ikke modtaget nogle forslag

6. Valg til bestyrelsen. Alle genopstiller. Lau Herborg opfordrede dog andre til at stille op, da han

senest går af om 2 år og gerne ville have hjælp/afløser til arbejdet med sponsorer. Der var ikke

nogen, der meldte dig. Der er derfor genvalg (ved fredsvalg) til formand Per Thestrup og

bestyrelsesmedlemmerne Lau Herborg og Steen Larsen
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Også genvalg til suppleanterne Thomas Ruud og Niels Knudsen.



7. Valg af revisor. Genvalg til Regnar Pedersen og suppleant Kate Sørensen

8. Forslag til ændring af foreningens vedtægter blevet vedtaget enstemmigt på den ordinære
generalforsamling af de 20 fremmødte, men da der i vedtægterne står, at der skulle være

mindst L/3 af alle medlemmer til stede på generalforsamlingen for, at den er

beslutningsdygtig, kan vedtægtsændringerne først godkendes endeligt ved en ekstraordinær
generalforsamling.

9. Eventuelt
Orientering om kontingent. Der er på nuværende tidspunkt ikke planer om at ændre

kontingenterne til næste år.

Referat af ekstraordinær generalforsamlin g d. LSlLt-zOLg

L. Valg af dirigent. Henrik NØhr blev valgt, der igen konstaterede at den ekstraordinære
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Forslaget til vedtægtsændringer blev igen vedtaget enstemmigt af de 20 fremmØdte og træder
derfor i kraft.

3. Eventuelt. Niels Erik Knudsen blev udnævnt som æresmedlem af KIF tennis.
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