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Referat for Otterup Tennisklubs generalforsamling d. 22/3 kl. 19 i Otterup Hallerne 

Formand Claus Christensen åbnede generalforsamlingen og det blev konstateret at generalforsamling 

var indkaldt og offentliggjort i henhold til vedtægterne og hermed lovlig. Dagordnen og beretninger var 

omdelt til alle deltagere. 

1. Valg af dirigent  
Claus Christensen (CC)blev valgt som dirigent 
 

2. Valg af referent  
Dorte Schmidt Brown (DSB) blev valgt som referent 
 

3.       Aflæggelse af bestyrelsens beretning  

a. Formandels beretning  
CC gennemgik formandens beretning (se vedlagt). Beretningen blev godkendt 
 

b. Den børn & unge ansvarliges beretning  
DSB gennemgik beretningen (se vedlagt). Beretningen blev godkendt 
 

c. Baneudvalgets beretning 
DSB gennemgik året gang for banevedligeholdelse.Efter lidt startproblemer kom der 
lidt mere styr påde forskellige arbejdsopgaver. Der arbejdes videre med forbedringer 
og effektivisering af banevedligeholdelsen. Beretningen godkendt 
 

3. Kassereren fremlægger til godkendelse det reviderede regnskab og orienterer om budgettet for 
2011  
I kassererens fravær (pga udlandsophold) gennemgik formanden regnskabet. (se vedlagte 
driftsregnskab). Det er glædeligt at klubben har et fint medlemstal og at der igen er et positivt 
resultat. Budgettet for 2011 er som regnskab 2010. Man forventer at kunne holde samme 
aktivitetsniveau og indtægt/omkostningsniveau. Regnskabet blev godkendt uden 
bemærkninger 
 

4. Indkomne forslag der skal være bestyrelsen i hænde min. 7 dage før generalforsamlingen  
Der er ikke indkommet nogen forslag 
 

6.       Valg  

a. Formand vælges i lige år  
Ikke på valg i år. CC fortsætter 

b. Kassereren og sekretær i ulige år  
Lisbeth Christensen blev valgt til kasserer 
Kevin Brown valgt som sekretær 
(DSB fortsætter som ungdomsformand og Kim Nielsen forsætter i bestyrelsen) 

c. 2. suppleanter  
Henrik Jensen blev valgt som 1. suppleant 
Anne-Marie Rasmussen blev valgt som 2. suppleant 

d. 2. revisorer, som afgår skiftevis hvert år, samt 1 revisor suppleant  
Anne-Marie Rasmussen valgt som revisor 
Valget som 2. revisor kunne ikke gennemføres grundet manglende kandidater. En 2. 
revisor udpeges snarest. 
Valget som revisor-suppleant kunne ikke gennemføres grundet manglende kandidater. 
En revisor -suppleant udpeges snarest. 
 

7.       Eventuelt 
 Sæsonstarten blev gennemgået, baneholdene anlægger banerne d. 13-20 april, så vi er klar til 
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åbent hus søndag d. 1. maj. De forskellige arbejdsopgaver blev forelagt. Holger samler 
banefolkene og får uddelegeret de forskellige bestillingsopgaver (bestilling af grus og 
container). 

 
        DSB fremlagde listen af nødvendige rekvisitter til sæsonstart. Klubben skal have et nyt 

tennisnet, slæbenet til banerne, og et sugesæt til opsamling af vand på banerne. 
        DSB laver bestillingen snarest. 
 
        Holger og DSB tager snarest op på banerne for at se op udhænget til slagmur stadig kan bruges. 
        
        DSB fremlage tilbuddet fra Lokaljournalen omkring omdeling af avisen i sommerhusområderne, 

ligesom sidste år. Avisen skal omdeles mandag d. 18. april og mandag d. 30. maj. Hvis vi er 20 
mand går det hurtigt. De indsamlede penge skal  i år bruges til at lave en stor terrasse med 
bord, stole og et bordtennisbord, så klubbens medlemmer får bedre opholdsplads før og efter 
spil, og til f.eks. grillfester Klubbens medlemmer opfordres til at støtte omdelingen, og melde sig 
til de to dage. 

        Endelig var der en snak om sponsorer og omkring det praktiske omkring åbent hus d. 1. maj 
 

 

Dorte Schmidt Brown, referent 

 

 

(dato og underskrift) 


