Nastved, den 3. marts 2019

Referat af ordinar generalforsamling i Fladst Tennis
Tid og sted:

Sondag den 24. februar 2019 i klubhuset i Lov.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetellere
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlaggelse af det reviderede Srsregnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag
5. a Vedt€egtsand ringer, forsla g fra bestyrelsen
5.b Vandingsanleg, forslag fra bestyrelsen
6. Valg i henhold til vedtegternes S 6
P3

valg

er:

Formand for 2 3r: Marianne Birkeker (villig til genvalg)
Bestyrelsesmedlem for 2 3r: Lisbeth K, Olsen (villig til genvalg)
Bestyrelsesmedlem for 2 3r: Pernille Svarre (villig til genvalg)
Bestyrelsessuppleant for 2 3r: Tais Skovgaard (villig til genvalg)
Revisor for 2 3r: H. C. lensen (villig til genvalg)
Revisorsuppleant for 2 3r: Steen Genckel (villig til genvalg)

7. Eventuelt
Formand Marianne Birkeker bod velkommen til den ordinEere generalforsamling i klubhuset
Lov, modet startede kl. 9:50.

1. Valg af dirigent
Helmer Jacobsen blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt annonceret
iflg. vedtegternes 57 stk. 2 og dermed ogs8 beslutningsdygtig.
2. Valg af stemmetallere
H.C. lensen og Knud Rasmussen blev valgt til at lofte denne opgave.

3. Bestyrelsens beretning
Formand Marianne Birkekar aflagde bestyrelsens beretning, beretningen blev taget til
efterretning og vedtaget.
Den gengives her ubesk8ret i referatet.

i

Beretnhg Fladsfl Tennis for iret zotS

Indledning
uden medlemmer ingen forening. om det si er r8z medlemmer eller 47 medlemmer. Sfl lenge de 47
for
medlemmer aktiv tager ilel i fullesskabet og de opgaver der folger med til at drive en forening. Tak
opbakningen, forjeres arrangement og opmerksomhed i eret 2018.

Generalforsamlingen

mdt

til morgenbrsil, med Pernilles
nybagte brod. Hals Hansen havde talket ja til at vare dirigent- Pi valg var kasserer, hvor Jette Da"'bak ikke
onskede genvalg efter 1or ar pe posten. Jens B Hansen blev valgt til denne post, si nu har vi igen en "hane" i
D. + februar zorS Havde vi generalforsamling-

bestyr€lsen. Bestyrelses medlem

kne

4

medlemmer lar

Damgaard takkedeja

op

til genvalg. Hvorefter vi endnu engang har

fuldtallig bestyrelse.
Formanden har fiiet sit snske om flere moder igennem og i zorS blev der alholdt 4 moder samt et par ad hoc-

Sjelland Syd
Vinteren zor8 deltog 9 spillere fra Flatlsi

-

virkelig flot deltagelse.

Ved sommerst@vnet var der 4 Fladsi spillere, Lene og Carsten vandt Serie 2. Carsten og Jens fik en anden
plads i serie 3.

Formanden har deltaget ved moderne til planlagning med owige klubber pfl Sydsjalland.

Klargoring og standerhejsn i ng
Klargoring af vores baner startede d. 7-8 april. Igen i

sA

troppede tmfaste medlemmer op og arbejdede

holde standerhejsning, hvor Nordea kom forbi

boldmaskinen. Vi var z3

flittig

jer alle for det flotte arbejde. Vi kom endnu et skridt med oprydning og beskaring.

og effektiv. STOR TAK til

D. z4 april kunne vi

ir

til

til officiel overrakkelse af ro.ooo la til

dagen og havde en hyggelig a.ften med tennis efterfolgende.

Beskaring udenfor baneme var en leng sej kamp med kommunen, men endelig sidst i August havde de Haret
opgaven. Nu h&ber vi

sl

p&

lidt beskering ved indgangen i lobet af zor9.

Turneringshold i DIGI
Efter zorT med kun z hold i DGI kunne vi i zor.8 igen tilmelde 3 hold. Det blev til mange hyggelig stunder
med andre klubber.

Demdover har vi deltager i moder med DGI. Pfl sidste mode forespurgte formanden om mulighed for
dispensation til spillere under z5 i tumeringen. Dette blev godtaget, men skal ske ved henvendelse

til DGI.

rfrsaagstlsge
til spil
og fallesskab i Flatlsl tennis. Mange - rigtig mange aftner var vi mindst rz spillere som pl kryds og tvars
M&ske er det vejret, mlske er det bare min opfattelse, mgn tirsdeg aften har der veeret stor opbalcring

hyggede sig.

Vil ogsA her navne at det gleder at der ogsl er hygge fredag formiddag.

Infonnationer via mail
Vi er opmarksom p& at alt skal sendes som PDF, Fremadrettet vil vi ikke bmge penge pi an-nonce til
generalforsamling i avisen, si det bliver pr. mail og pi hjemmesiden. Husk facebook og husk generelt af gore
opmarksom pt foreningen.

Nye

tiltag

Vi onsker at starte et samarbejde med skolen- Det bliver et forlob pA ca 5 uger hvor elever skal prove krafter
med skumtennis.
Vi vil lale opslag

pi

skrermen i Fladsihallen.

Pasning af arleAget
Pasning af anlag og klubhus er fortsat nogen af de store opgaver, der skal lsses for at
fungere. Derfor

mi vi fortsat sti

fl

klubben

til at

sammen og hjalpes ad, hvis Fladsl Tennis skal overleve, Jo flere vi er om at

io mindre er der til hver enkel. I samme forbindelse vil jeg ogsA benyfte lejligheden til at sige
tak til de mange frivillige hjalpere, der har hjulpet os p& den ene eller anden mide i zor8. Ingen navnt,
lose opgaverne,

ingen glemt. Det er dejligt, at der fortsat er nogen, der tilbyder sin frivillige hjalp til klubben.
Da zorS var praget af rigtig dejlig vejr, mlske lidt for tort, var der mange som kampede for at holde

banerne- Nogle besoge anlagget bare for at tomme vandtanken. Bestlrelsen satte vi gang i et udvalg

til

undersoge muligheden for automatisk valding. Jens og John har startet arbejdet og gfu videre med dette-

Medlemstal
Medlemstallet i zorS faldt med 2 medlemmer i.f.t zor7, altsi 47 medlemmer, Det positive er at der er 4 nye
medlemmer. St vi hlber pt flere medlemmer i zor9. Igen i flr m& vi hjelpe hinanden med at gore
opmerksom pl vores dejlige baner i Lov og opfordre nye til at komme og prrve. Tag en gast med

-

der er

jo

z gratis provetimer.

Afslutning
Til slut vil jeg gerne sige tak til besty'relsen, tusind tak fordi i har hjulpet mig pa vej. Det er riSig dejligt at
Mde Lisbeth og Pernille har takket ja til genvalg. I zorS har det betydet meget for mig at alle har taget
ansvar, opgaverne bliver fordelt. Nogle af opgaverne er bla- Usbeth t2ger sig af klargoring, Pernille er p&

indkob og mega praktish Lene klarer skrive-opgaverne og ikke mindst klubturneringen (Carstm) og Jens
ikke kun skonomien, men ogsi mange andre opgaver har du p$taget

dig Kun

pga

genvalg. Det har varet en fornojelse at arbejde samrnen med jer. Ogsi en stor tak
har ydet en indsats

pl

jer har jeg sagt ja

til

til

sa.rntlige personer, der

den ene eller anden mide for Fladsi Tennis i Aret 2018. Uden jeres hjelp havde det

ikke veret muligt 2116 folgningen

Marianne Birkeker
Formand for Fladsi Tennis

til

at fungere.

4. Fremlaggelse af det reviderede Arsregnskab til godkendelse
Regnskabet blev gennemg8et af kassereren og viser indest8ende pE kr. S:.ZZO. Regnskabet
viser et overskud p3 tr. kr. 3.O74 hvilket svarer til tidligere -r.
Der blev stillet enkelte sporgsm8l til regnskabet som kassereren svarede p3, herunder
nedgang i udgift til forsikring som skyldes, at der er skiftet forsikringsselskab til IF Forsikring.
Der blev ogs8 stillet sporgsmSlstegn ved, om man kan kalde det et "revideret regnskab", da
foreningen to udpegede revisorer ikke reviderer. men blot gennemg8r og kontrollerer bilag.
S8fremt dette skal andres, kraver det en vedtegtsendring.
Regnskabet blev enstemmi gt vedtaget,

5. Indkomne forslag
5.a Vedtagtsendringer, forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen har gennemg8et de nuverende vedtegter og disse blev uddelt, p8fort onskede
andringer/tilfojelser/sletninger. Kassereren Jens B. Hansen gennemgik og forklarede de
enkelte punkter og forslaget til vedtagtsEndringer blev enstemmigt vedtaget.
5.b Vandingsanlag, forslag fra bestyrelsen
lens B. Hansen forelagde bestyrelsens forslag om at etablere automatisk vandingsanlag med
sprinklere, herunder det tilbud der er modtaget pB etablering af dette. Tilbuddet lyder pE ca.
kr. 130.000 for alle tre baner inkl. Tavle til styring af anlEeg, materialer samt arbejdslgn.
Udgiften kan dog blive mindre sAfremt der kun etableres vandingsanlag pB to baner, hvis
klubbens medlemmer tager del i gravearbejde pA banerne og hvis det lykkes at fB tilskud fra
diverse fonde. Etablering af anleg forventes p8begyndt i oktober 2019, s5 det er klar til brug i
sasonen 2020.
Der blev drgftet mange ting, mange meninger og holdninger kom frem, men alle var enige om
at det er et godt projekt, og forslaget blev enstemmigt vedtaget.
6. Valg i henhold

til vedtagternes S 6

Formand for 2 3r:
Best. medlem for 2 3r:
Best. medlem for 2 3r:
Best. suppleant tor 2 3r:
Revisor for 2 3r:
Revisorsuppleant for 2 3r:

Marianne Birkekar, genvalgt
Lisbeth K. Olsen, genvalgt
Pemille Svarre, genvalgt
Tais Skousgaard, genvalgt
H. C. lensen, genvalgt
Steen Genckel, genvalgt

7. Eventuelt
1

2

Snak omkring beskEring af traeer udenfor anlEgget, lan Christensen vil geme sorge for
at beskare det nederste ud for bane 1. Kommunen bor kontaktes, sE de kan beskare
vores tr€eer magen til dem de har beskSret for fodboldklubben.
Der er lavet en privatlivspolitik for medlemmer af Flads8 Tennis, dette er et lovkrav
efter den nye persondatilov trSdte i kraft iefter8ret 2018. Dette kan ses pi
hjemmesiden.

Helmer Jacobsen fik en kurv med ol som tak for styring af modets gang.
Modet sluttede kl. 11: 10

Referent: Lene Damgaard
Hel

'er

Jaco bsen, di rigent

