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1. Valg af dirigent 

Henrik Strømkjær er valgt til dirigent. Dirigenten konstaterer at generalforsamling er lovlig 

indkaldt. Henrik gennemgår dagsorden.  

 

2. Bestyrelsens beretning 

Anlæg, gode baner i år. Tak til baneudvalg og andre frivillige, der har hjulet til. Vedligehold og 

rengøring af klubhus er et stort arbejde – tak til dem der gør en indsats der. Flag og bænke 

indkøbt. 2 bænke pr. bane. Højt aktivitetsniveau på banerne.  

 

Stor tilslutning til træning – både til junior og senior træning. Tennisskole i uge 27 - 25 tilmeldte. 

Stor tak til trænerteamet 

 

Hyggeturnering og sociale arrangementer. Der har i året løb været stor tilslutning til sociale 

aktiviteter og turneringer. 

 

SoMe (Sociale Medier), nyhedsbrev mv. Klubben er på udkig efter en afløser for Annie 

Bundgaard, der har ydet en kæmpe indsats på posten i mange år. Hvis du har en SoMe-drøm i 

maven, kom endelig frem. 

 

Klubbens økonomi er sund. Er også nødvendigt for at kunne medfinansiere banerne, 

genetablere bad og generel vedligeholdelse af anlægget.  

 

Fondsmidler til ny belægning på bane 1 og 2. Ansøgninger er sendt af sted. Der ventes i 

spænding.  

 

Udendørs padelbaner status. Der er indsendt anmodning om byggetilladelse og brug af arealet.  

 

Medlemmer. Status 249 medlemmer. 173 seniorer og 76 juniorer. 

 

Opfordring til fælles opgaveopløsning. Der er fortsat brug for frivillige – alle opfordres til at 

melde ind på opgaver der kan varetages.  

 

Kommentar: Kunne være en ide at melde dato for klargøring af baner ud så tidligt som muligt. 

Det er noteret – og så snart banemand er booket, kan dato meldes ud.  

 

Beretning afsluttes med klapsalver.  

 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 

Regnskab understøtter beretning om sund økonomi og nye medlemmer.  

Svind i køleskabsregnskabet er også under fortsat forbedring.  

 

4. Information om forventninger til klubbens overordnede økonomi det kommende år, herunder 

eventuelle større ændringer i enkeltposter. 

Budget og kontingenter for næste sæson præsenteret.  
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5. Behandling af indkomne forslag: 

Ingen indkomne forslag 

 

6. Valg af formand i lige år 

Bestyrelsen indstiller Lærke Klitgaard for de næste 2 år. Lærke vælges som formand.  

 

7. Valg af øvrig bestyrelse og eventuelt bestyrelsessuppleant(er).  

På valg er Torben Antonsen og Maria Nørgaard. Torben Antonsen ønsker ikke at genopstille, og 

dermed er der en ledig plads i bestyrelsen. 

Maria Nørgaard er indstillet på genvalg for en 2-årig periode. I lighed med tidligere år indstilles 

det ikke at vælge suppleanter 

Maria genvælges. Bestyrelsen får mandat til selv at finde kandidat til bestyrelsen, som kan 

udfylde den ledige plads.  

Peter Abildgaard Thomsen er ikke på valg og fortsætter.  

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.  

Revisor Peter Hassing og suppleant Vagn Lauridsen er ikke på valg i år. 

 

9. Eventuelt 

Tak til Torben Antonsen for sit bidrag i bestyrelsen. Gave bliver overrakt.  

Tennisrejse til Tjekket. Frank gennemgår oplæg for rejsen. Deadline 1. december. Forsøger at 

fylde op for Ry Tennisklub – ellers fyldes der op fra andre klubber.  

Ref. Thomas Nørgaard 


