Næstved, den 6. marts 2022

Referat af ordinær generalforsamling i Fladså Tennis
Tid og sted:
Søndag den 27. februar 2022 i 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:

Kasserer for 2 år: Jens B. Hansen (villig til genvalg)
Bestyrelsesmedlem for 2 år: Lene Damgaard (ikke villig til genvalg)
Bestyrelsessuppleant for 2 år: William Tolstrup (villig til genvalg)
Revisor for 2 år: Jette Dambæk (villig til genvalg)
Revisorsuppleant for 2 år: John Nielsen (villig til genvalg)

7. Eventuelt
Formand Jesper Abildgaard bød velkommen til den ordinære generalforsamling i klubhuset i
Lov, mødet startede kl. 10.20.
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
Jette Dambæk og Jan Christensen blev valgt til at løfte denne opgave.
3. Bestyrelsens beretning
Formand Jesper Abildgaard aflagde bestyrelsens beretning.
Den gengives her ubeskåret i referatet.

Beretning for Fladså Tennis for året 2021
Indledning
Første år som formand, som har givet noget indsigt og læring i klubben funktioner. En klub
med trofast stab af ambassadører som passer og plejer anlægget- junior gruppe af børn som
er meget forskellige.

2021 er forhåbentlig også det sidste år hvor vi kan ryste restriktionerne af os. Alligevel har vi
kunnet holdevores antal af medlemmer nogenlunde med få afgange og nye til. Dog er det
noget vi skal fokusere på i 2022.
Opgaver og aktiviteter i 2021 – året der gik
Sæson start med nye vindnet der blev sat op i fællesskab.
Klubturnering – omstændighederne tillod dette, hvor der var kampe både for seniorer &amp;
juniorer. alt i alt en god dag. Resultaterne lister vi op på hjemmesiden.
Sæsonen forløb med Tirsdagshygge og 2 gange ugentligt junior træning.
15 juniorer da vi peakede med 3 stabile trænere gennem sæsonen, glade børn og næsten fuld
sol hver til hver træning.
Julefrokost blev afholdt. Desværre blev jeg selv forhindret på selve dagen, men har hørt at det
forløb som det skulle.
Sæsonafslutning for udendørs og seniorer, som henleder til opstart af indendørs sæsonen i
Fladså Hallen for juniorer. Desværre ikke samme tilslutning som året inden, men dem der
deltog har haft det sjovt. Jeg selv stod for træningen som blev til en blanding af tennis, basket
og gymnastik.
Vores anlæg og driften af vandingsanlægget har fungeret og ej at forglemme vores altid
hjælpsomme kerne af medlemmer som flittigt hjælper med at holde anlægget, stor tak til jer.
Lidt småforstyrrelser med unge mennesker der har kunnet komme ind. Heldigvis blev det kun
til lidt stjålne sodavand og hjulspor på banerne. Det store træ er blevet nævnt af et par
omgange, jeg tænker at vi må tage en endelig beslutning i denne sæson.
Bestyrelsen:
I bestyrelsen gælder den samme kultur, som man tydeligt bemærker som ny’. At her er også
en kerne af dedikerede medlemmer der driver klubben som var det ens egen, hvilket det også
er, vores klub.
Sæson 2022
Hvis vi skal snuse til 2022 ny sæson - 40 års jubilæum for Fladså Tennisklub, det skal
markeres og det bliver det også, vi er i gang med krydre det med nogle kommende aktiviteter
til vores sæsonstart.
Vi har hen over efteråret haft dialoger med det lokale erhverv i lokalområdet omkring
sponsorater. Det er blevet modtaget positivt, så i kan forvente at se nye reklame skilte på
banerne i den kommende sæson. Det skal nævnes at formålet med sponsorer, ikke er at gøre
klubben rigere. Derimod skal pengene bruges på vores juniorer, da vi må erkende som andre
foreninger, at rekruttering af nye medlemmer har større succes i den unge alder end
mellemtrinnet. Samtidig er det også en måde at promovere de lokale erhvervsdrivende i
oplandet, og måske lokke dem til nogle af vores aktiviteter, så det må vel være en win/win for
begge parter.
Vi arbejder på at tilbyde træning til seniorer, og i det hele taget fastholde de gode ting vi
allerede dyrker af aktiviteter. Klubturnering, sommerfest, julefrokost mm. og selvfølgelig
fortsat med fokus på at passe på vores anlæg.
Det kan også nævnes, at vi har skoler i oplandet som er interesseret i at benytte vores anlæg
til børn på udvalgte datoer, vi er i dialog med disse omkring mulighederne.
Fokus i år vil være at få nye medlemmer, og her skal vi tænke os selv ind som ambassadører,
specielt os børnefamilier. De kanaler der er i dag på de sociale medier skal aktiveres, og vi skal
have spredt budskabet med ophæng i Brugsen og lign. Jeg opfordrer til at alle bidrager med
det man kan.
Afslutning vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for både hyggelige timer, hjemmebag, og pølse
bord, ikke mindst for det engagement i ligger, det fornemmer man tydeligt. Desværre skal vi
sige tak til Lene Damgaard for hendes indsats i perioden i bestyrelsen, det er værdsat når folk
vil bruge energi på at bidrage.
I forbindelse med en ny sæson, har bestyrelsen besluttet at udnævne 3 nye æresmedlemmer,
som stor tak for deres bidrag og altid hjælpende hænder med bane pleje og deslige.
Tillykke til Jan Christensen, Knud Rasmussen og Helmer Jakobsen, deres diplomer vil blive
hængt op på væggen i klubhuset.

På vegne af bestyrelsen
Jesper Abildgaard

Helmer Jakobsen ønskede ikke at tage imod udnævnelsen til æresmedlem.
Knus Rasmussen stillede et enkelt spørgsmål til beretningen omkring, hvilke skoler der havde
henvendt sig. Formanden svarede, at det var Hammer Privatskole samt Mogenstrup Skole.
Der var ikke yderligere spørgsmål og beretningen blev taget til efterretning og vedtaget.
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Regnskabet blev gennemgået af kassereren og viser indestående på kr. 77.088. Regnskabet
viser et overskud på kr. kr. 11.085.
John Rasmussen stillede spørgsmål til de lavere eludgifter. Kassereren forklarede, at det
skyldes et tilskud fra SEAS NVE samt lavere forbrug, som følge af ny vandpumpe ifbm. nyt
vandingsanlæg. Det var ikke yderligere spørgsmål, og regnskabet som blev enstemmigt
vedtaget.
5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
6. Valg i henhold til vedtægternes § 6
Kasserer for 2 år:
Best. medlem for 2 år:
Best. suppleant for 2 år:
Revisor for 2 år:
Revisorsuppleant for 2 år:

Jens B. Hansen, genvalgt
Mathias Rieken blev foreslået og valgt
Willian Tolstrup, genvalgt
Jette Dambæk, genvalgt
John Nielsen, genvalgt

7. Eventuelt
1. Lene Damgaard fik overrakt en gave som tak for mange års deltagelse, engagement og
arbejde i bestyrelsen.
2. Helmer Jakobsen gav udtryk for det dilemma der er, når man får henvendelse fra
skoler, gerne vil have flere juniorer, men at det også slider meget på banerne.
3. Jan Christensen takkede mange gange for udnævnelsen til æresmedlem. Udtrykte
bekymring for, hvad der skal ske, når medlemmerne på et tidspunkt måske ikke
længere kan passe banerne – kan kommunen eventuelt overtage/hjælpe?
4. Knus Rasmussen takkede også mange gange for udnævnelsen til æresmedlem.
5. Snak omkring træ ved indgangen til tennisklubben, er blevet meget stort, skygger på
bane 1 og er skyld i mange blade på og omkring anlægget. Generalforsamlingen
henstiller til bestyrelsen at træet fældes.
Helmer Jacobsen fik en gave som tak for styring af mødets gang.
Mødet havde 10 deltagere og sluttede kl. 10:55

Referent: Lene Damgaard

_____________________
Helmer Jacobsen, dirigent

