Referat af QTennis Generalforsamling den 2. september 2017
Deltager i mødet :
Lena Rasmussen, Lotte Grundtoft, Malene Poulsen, Nina Løchte, Pia Østergaard,
Susanne Lending, Tinna Balle, Suzan Behr, Angela Heinemeier, Mette Skovgaard,
Pia Vedel Ankersen, Charlotte Vinther.
1.Dirigent: Tinna Balle Referent: Charlotte Vinther
2.Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formand Pia Vedel Ankersen:
Generelt er bestyrelsen blevet overrasket over omfanget af administrative opgaver
som medfølger ved oprettelse af en forening. I det forløbne år har bestyrelsen brugt
energi og resurser på følgende områder:
 For at få adgang til opsætning af klubmondul i Farskov kommune blev
QTennis godkendt som folkeoplysende forening i Favrskov Kommune 23.
marts 2017.
 I opstartsfasen før Qtennis fik klubmondul har kasserer Suzan Behr og
næstformand Malene Poulsen brugt en mængde tid på forskellige
administrative opgaver i forbindelse med tennisaktiviteter og
registrering/udbetaling af trænerløn.
 Korrespondancer med forskellige banker omhandlende reduktion af ekstra
udgifter i forbindelse med bank overførsler.
 Indmeldelse i JTU/DTF i forbindelse med oprettelse af forsikring til QTennis
23.april 2017. Bestyrelsen vil fremadrettet vælge den billigste løsning pr. antal
medlemmer.
TræningsCamps/events i det forløbne år:
 QTennis aktivitetskalender har haft et meget fint udbud af Træningscamps i
vinter og sommerferie perioden ved aktivitetskooridinator Lotte Grundtoft.
Desværre ses et underskud på Træningcamps hvilket skyldes to forhold dels at
camps ikke har været fyldt op og dels kørselsudgifter. Enkelte camps har dog
givet et overskud. Fremadrettet udarbejder bestyrelsen retningslinjer for
QTennis Træningscamps.
 Bestyrelsens vision for QTennis er etablering af et netværk mellem kvinder i
hele Jylland som skal spredes og løftes. Vi mangler et netværk i region Syd og
Sønderjylland. Af geografiske årsager tildeles aktivitetskoordinator Lotte

Grundtoft denne opgave. Ved afholdelse af Træningscamps i Midt og
Nordjylland kan foreningen med økonomisk fordel bruge Tenniscoach Diane
Filip grundet reduktion af kørselsudgifter.
 Udover Træningscamp har foreningen i vinterperioden udbudt fredagstennis i
Skanderborg med stor tilslutning og succes. Engagementet har givet god
mulighed for at bibeholde et netværk mellem kvinder og spille tennis året
rundt. Bestyrelsen ønsker at få mest muligt tennis for pengene og vil forsat
udbyde indendørs aktiviter, eksemplvis; Træningscamps, Skumtennis
doubleturneringer og julefrokost.
Kommentarer til beretning:
 Forslag vedrørende indførelse af faste engagementer eksemplevis ;Hekse
Tennis, Julefrokost, Fastelavns Tennis - hvor den enkelte tennisklub årligt
byder ind på en af nævnte tennisaktiviteter.
 Hvis QTennis forsat skal udvikle og udbyder rentable tennisaktiviteter
udformes en model for Træningscamp hvor små klubber skaber et netværk,
samarbejder om opgaven således at Træningscamps fyldes op.
 Missionen for QTennis er udbredelse af kvindetennis i Jylland ved hjælp af
tovholdere i klubberne, netværksbaseret reklame, grupper på Facebook og
plakater med QTennis aktiviteteskalender.
3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for 2016 til
godkendelse:
 Fremover vil regnskabsåret for QTennis løbe fra januar til januar.
 Foreningen skifter i nærmeste fremtid bank til Vestjysk Bank grundet
merudgifter på transaktioner. Reduktionen på merudgifter vil herefter være
væsentlige.
 Indtægter fra medlemmer er en lille post i regnskabet da medlemstallet p.t. er
24 og der snakkes om at hæve kontigentet.
Regnskabet blev godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent:
 Nuværende kontigent på 50, - fastholdes for QTennis medlemmer i 2018. Vil

man deltage i foreningens aktiviteter og fælleskab er medlemskab en
nødvendighed.
5. Behandling af indkomne forslag:

 Der var ingen indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Næstformand Malene Poulsen er genvalgt.
7. Valg af kasserer: Suzan Behr er genvalgt.
8. Valg af revisor: Kinni Christensen og Mikael Poulsen er genvalgt.
9.Evt:
 Formanden informerer om ny udviklingsstrategi for kvindetennis i Danmark.
Flere kvinder skal spillere tennis og for at fremme udvikling på området er der
afsat 400.000 med opstart i 2018 . På QTennis hjemmeside vil medlemmer
kunne følge beskrivelser af strategien og udviklingen.

