REFERAT AF QTENNIS GENERALFORSAMLING D. 5. JANUAR 2018
DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Fremlæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for 2017 til godkendelse.
Behandling af indkomne forsalg
Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. På valg er: Dorthe Holm, Malene Poulsen og Charlotte Vinther
6. Valg af formand
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
DELTAGER I MØDET
Lotte Grundtoft, Malene Poulsen, Nina Løchte, Pia Østergaard, Suzan Behr, Pia Vedel Ankersen, Henriette
Malcolm Løvborg, Camilla Hoff, Lena Rasmussen, Ulla Westendrop, Angela Heinemeier, Charlotte Vinther
PKT. 1. VALG AF DIRIGENT & REFERENT
Henriette Malcom Løvborg valgt som dirigent og Charlotte Vinther valgt til referent
PKT. 2. FORMANDENS BERETNING FOR DET FORLØBE ÅR (KUN FRA SOMMER 2017)
Formand Pia Vedel Ankersen beretter.









Der er lavet vedtægtsændringer så regnskabet løber fra januar til januar og dermed også
generalforsamling i januar/februar. Dette er gældende fra 2017.
Træningsaktiviteter herunder camps i det forløbne og kommende år
o Lotte Grundtoft har været i kontakt med flere tennisklubber i Syd og Sønderjylland for at
udbrede viden om Qtennis og planlægge camps i samarbejde med klubberne. Der er planlagt
en camp i Sønderborg og desuden afholder Lotte en camp i Århus 1900 mhp forberedelse til JM
for veteraner.
o Dina Phillips er booket til to camps i Midt- og Nordjylland. Den første camp er udsolgt og
dermed lukket for tilmelding.
Desværre har der ikke været stor opbakning til fredags og lørdagstennis i 2017. De fleste
fredagstider var desværre booket og derfor er lørdag valgt,- hvilket måske kan være årsag til den
manglende tilslutning. Indtil videre har vi aflyst to lørdagstennis aktiviteter.
Bestyrelsen har tids- og ressourcemæssige årsager været udfordret i forhold til oprettelse af events
i klubmodul og der er fortsat en del administrativt arbejde i forbindelse med oprettelse at af en ny
forening
Der har desuden været frafald af to bestyrelsesmedlemmer. På den baggrund har vi brug for flere
hænder til at løfte arbejdet. Bestyrelsen har et ønske om at repræsentanter i bestyrelsen kommer
fra forskellige tennisklubber i landet og vil forsøge at finde en repræsentant i Nordjylland eller
Sønderjylland.

PKT. 3. FREMLÆGGELSE AF ÅRSRAPPORT








Fremlæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for 2017 til nu.
o Regnskabet blev godkendt. Det bemærkes at der er et underskud på 2090,- grundet manglende
tilslutning til camps hvor trænergodtgørelse og kørselsudgifter overstiger indtægterne.
Bemærkning til buget for event, stævner og aktiviteter i regnskabet for 2018.
Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat penge til posten da bestyrelsen ser sig nødsaget til at
nedsætte aktiviteten grundet underskud på posten og reduktion af bestyrelsesmedlemmer til at
løfte den arbejdsmæssige opgave i forbindelse med afholdelse af camps og andre aktiviteter.
Qtennis bestyrelse vil forsøge at søge midler fra JTU underskudsgaranti på 25.000 til dækning af
fremadrettede camps og aktiviteter.

PKT. 4. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG
Der ønskes blandt medlemmerne flere aktiviteter i den kommende år og gerne flere forskellige klubber der
har interesse for at afholde og sætte arrangementer i gang.
Nye events for Qtennis medlemmer kunne være holdturneringer og Qtennis mesterskaber.
Ligeledes ønskes mere fokus på teenagepiger og planlægning af events for denne gruppe.
PKT. 5.VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER
Dorthe Holm og Malene Poulsen ønsker ikke genvalg.
Pia Østergaard (Mørke IF Tennis) træder ind i bestyrelsen
Charlotte Vinther (Hadsten Tennisklub) genvalgt.
PKT. 6 VALG AF FORMAND
Pia Vedel Ankersen (Hadsten Tennisklub) er genvalgt som formand
PKT. 7. VALG AF REVISOR
Kinni Foss Christensen og Mikael Poulsen genvalgt.
8. EVT.
Det aftales at Lotte Grundtoft og Camilla Hoff deltager ved næste bestyrelsesmøde for at komme med
input til aktiviteter, træning og events.

