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Referat af generalforsamling i KIF tennis
Afholdt: 7. juni 2021kl. 19.00 i klubhuset – for sæsonen 2020. 
Deltagere: 18 medlemmer af KIF tennis

1. Valg af dirigent. 
René Poulsen blev valgt som dirigent

2. Formandens beretning.
Formand Per Thestrup fortalte om sæsonen 2020. På trods af et år præget af corona blev det en fin sæson 
med godt spil, træningshold og aktiviteter. Beretningen kan i sin helhed læses her

Spørgsmål efter formandens beretning: 
Der blev spurgt ind til, hvorfor vi ikke var en del af Kolding kommunes tilbud til ferieaktiviteter. Det har vi 
tidligere været, og det vil vi måske også være fremover. Men både i 2020 og også her i 2021 er 
sommerskolen sket i samarbejde med DGI. Det skyldes bl.a.at vi herved har kunnet få administrativt hjælp 
og i 2020 også 2 trænere fra DGI. Derudover er tilmeldingen mere fleksibel, når det kører via DGI.

3. Regnskab og budget
Regnskabet blev gennemgået og godkendt af forsamlingen uden spørgsmål. 

Budgettet for sæson 2021 blev gennemgået kort. Det blev fremhævet, at kontingentstigningen i år skyldes 
nye omkostninger til brug af klubhus og omklædningsrum. 

4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Kasserer Claudia H. Schmidt og næstformand Peter Høtbjerg Nielsen blev genvalgt. Som suppleanter til 
bestyrelsen blev genvalgt Thomas Ruud og Niels Erik Knudsen. 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant
Reiner Roed Petersen blev genvalgt som revisor og Kate Skovdal Sørensen blev genvalgt som 
revisorsuppleant. 

7. Evt. 
Der blev spurgt til, om vi ville gøre noget for at fastholde de familier, der spiller tennis. F.eks. ved at lave 
arrangementer for familier, så der kunne opstå et fællesskab. Bestyrelsen så positivt på forslaget og vil se 
på, hvordan der via et børne- og ungdomsudvalg kan arrangeres nogle gode og relevante aktiviteter. 

Referent: Peter Høtbjerg Nielsen


