Næstved, den 15. juni 2021

Referat af ordinær generalforsamling i Fladså Tennis
Tid og sted:
Søndag den 13. juni 2021 udenfor klubhuset i Lov.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Valg i henhold til vedtægternes § 6
På valg er:

Bestyrelsesformand for 2 år: Marianne Birkekær (ikke villig til genvalg)
Bestyrelsesmedlem for 2 år: Lisbeth K Olsen (ikke villig til genvalg)
Bestyrelsesmedlem for 2 år: Pernille Svarre (villig til genvalg)
Bestyrelsessuppleant for 2 år: Carsten Pommer (villig til genvalg)
Revisor for 2 år: H.C. Jensen (villig til genvalg)
Revisorsuppleant for 2 år: Steen Genckel (villig til genvalg)

7. Eventuelt
Formand Marianne Birkekær bød velkommen til den ordinære generalforsamling udenfor
klubhuset i Lov, mødet startede kl. 10:05.
1. Valg af dirigent
Helmer Jacobsen blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet
iflg. vedtægternes §7 stk. 2. og dermed også beslutningsdygtig.
2. Valg af stemmetællere
Lene Damgaard og Jens B. Hansen blev valgt til at løfte denne opgave.
3. Bestyrelsens beretning
Formand Marianne Birkekær aflagde bestyrelsens beretning, beretningen blev taget til
efterretning og vedtaget.
Den gengives her ubeskåret i referatet.

Beretning for Fladså Tennis for året 2020
Indledning
Året 2020 blev et noget anderledes år for alle. Mundbind, sprit afstand og begrænset antal i
forsamlinger blev hverdag for alle. Vi blev bekendt med blå skilte som skulle følges. Men
endnu engang steg antallet af medlemmer ikke med 40 % som året før, men det blev da til 2
mere betalende medlemmer, i alt 67 betalende.
Generalforsamlingen
D. 22 februar 2020 havde vi generalforsamling. 15 medlemmer var mødt op til morgenbrød.
Helmer Jacobsen havde takket ja til at være dirigent. På valg var kasserer Jens B Hansen og
Lene Damgaard som begge var villige til genvalg og blev genvalgt.
Der blev på forsamlingen snakket om færdiggørelse af vandanlægget og det blev også
pointeret at der skulle mindst mulige sten på banerne når de bliver lagt ned for vinteren.
Klargøring af banerne
Der var planlagt 2 weekender til klargøring af banerne, men dette satte Corona en stopper for.
Bestyrelsen udarbejdede en arbejdsopgave liste, som medlemmer kunne sætte navn på hvilke
opgaver de ønskede at udfører. Der blev opfordret til at klargøre i ”bobler”. Dermed blev
banerne også i 2020 klar til brug fra 28 februar, dog uden standerhejsning. Men til gengæld
kunne vi tage det nye vandingsanlæg i brug. Tak til speciel Jens for at styre dette projekt i
mål. Medlemmer blev i maj måned vist brug af anlægget.
Vi havde desværre også et indbrud på banerne d 20 august, ødelagt låge og en smadret dør,
intet var stjålet.
Turneringshold i DGI
Ingen hold i DGI
Tirsdagshygge og torsdagshygge
I 2020 besluttede vi at udvide tirsdagshygge til også at samles torsdage kl 18-19:30. Dette
fordi vi kun måtte være 10 på anlægget af gangen. Man skulle tilmelde sig og efter først til
mølle princippet, lykkes det rigtig godt at mødes til hyggetennis.
Junior – senior træning
Kasper Kofoed startede junior træning i maj om onsdagen og Ida og Lærke om mandagen.
Dog valgte Kasper at trække sig, så var vi meget taknemmelige over at der var Ida og Lærke
sagde Ja til at overtage træningen om onsdagen også. De 2 piger har også gennemført K2
træneruddannelse. Der var ca 10-12 juniorer. David overtog træning af seniorer, hvor 3-4
modtog træning i foråret 2020.
Klub turnering
Endnu engang lykkes det at stable en klubturnering på benene.
Der var en del flere end året før der deltog i klubturneringen. Der var 20 senior + 4 juniorer.
Der var 6 finaler, vi måtte desværre aflyse klubfesten grundet Corona.
Juniorer
Juniorkampene blev spillet af William, Malou, Odin, Emil og Luna. Vinderen af alle-mod-alle
turneringen blev William, men Malou på en flot 2. plads.

Dame-single
Marianne Birkekær over Jette Dambæk 6-3, 6-4
Herre-single
David Tolstrup over Aage Hansen 6-3, 4-6, 6-1
Damedouble
Jette Dambæk og Lene Damgaard over Marianne Birkekær og Gitte Nonbo 5-7, 6-4, 7-5
Herredouble
Carsten Bonde og Carsten Hadsbjerg over H.C. Jensen og Jens B. Hansen 6-0, 6-2
Mix-double
Gitte Nonbo og Carsten Hadsbjerg over Jette Dambæk og Helmer Jacobsen 6-0, 6-0

Nye tiltag
Vinter – familie tennis i hallen om lørdagen, der var 10-12 deltager pr gang, blanding af
forældre og børn. Vi nåede 8 gangen inden coronaen gjorde at vi måtte lukke ned. Rigtig god
stemning og vi har valgt at succesen gentages næste år.
Pasning af anlægget
Pasning af anlæg og klubhus er fortsat nogen af de store opgaver, der skal løses for at få
klubben til at fungere. Jo flere vi er om at løse opgaverne, jo mindre er der til hver enkel. I
samme forbindelse vil jeg også benytte lejligheden til at sige tak til de mange frivillige
hjælpere, der har hjulpet os på den ene eller anden måde i 2020. Det er dejligt, at der fortsat
er nogen, der tilbyder sin frivillige hjælp til klubben.
Medlemstal
Medlemstallet i 2020 endte på 67 medlemmer. Det kræver initiativ og hårdt arbejde, men den
opgave er jeg sikker på vi kan løfte i fællesskab.

Afslutning
Til slut vil jeg gerne sige Tak til bestyrelsen. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen
med jer. Jeg håber det bedste for Fladså tennis fremover.
Og som vi alle kan fornemme går vi mod lysere tider.
Marianne Birkekær
Formand for Fladså Tennis

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Regnskabet blev gennemgået af kassereren og viser indestående på kr. 66.003. Regnskabet
viser et overskud på kr. kr. 9.474 som er positivt, da det primært skyldes medlemstilgang og
deraf større indtægter i form af kontingent samt medlemstilskud. I regnskabet er også
udgiftsført kr. 12.600 til vandingsanlæg som nu er færdigt.
Der blev ikke stillet spørgsmål til regnskabet som blev enstemmigt vedtaget.
5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
6. Valg i henhold til vedtægternes § 6
Best. formand for 2 år:
Best. medlem for 2 år:
Best. medlem for 2 år:
Best. suppleant for 2 år:
Revisor for 2 år:
Revisorsuppleant for 2 år:

Jesper Abildgaard blev foreslået og valgt
Marianne Birkekær stillede op og blev valgt
Pernille Svarre, genvalgt
Carsten Pommer, genvalgt
H.C. Jensen, genvalgt
Steen Genckel, genvalgt

7. Eventuelt
1. Lisbeth K. Olsen fik overrakt en gave som tak for mange års deltagelse, engagement og
arbejde i bestyrelsen.
2. Karen Lisbeth Hansen savner kaffe/kage ordning efter tirsdagshygge. Det var ikke
muligt under Corona, men foreslår det indføres igen.
3. Jan Christensen appellerer til, at man hjælper med at fjerne de mange blade mv. som
lægger sig på bane 1. Det er et meget stort arbejde.
Helmer Jacobsen fik lidt øl som tak for styring af mødets gang.
Mødet havde 12 deltagere og sluttede kl. 10:40

Referent: Lene Damgaard

_____________________
Helmer Jacobsen, dirigent

