
Referat af generalforsamling Strib Tennisklub 2018  

12. marts hos Karen og Jes, Øster Alle 1A 

 

Punkt 1. 

Som dirigent valgtes Mette Kudsk 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen og agenda var varslet i.h.t. vedtægterne gennem 

rettidig annoncering på klubbens hjemmeside. 

 

Punkt 2.  

Tak til Otto og Poul for det gode arbejde med at sørge for at holde anlægget flot. 

Nye linjer blev etableret for første gang i mange år. 

Gode turneringer er afholdte form af skumtennis og Klubmesterskab. 

God opbakning gennem vintersæsonen med indendørs skumtennis, hvor der typisk har været 

omkring 8 piger hver torsdag. 

Klubben har fået lukket et omklædningsrum, da man som modydelse fra Lillebælt Sport og Kultur 

har fået tildelt adgang til svømmehallens omklædning og bad. 

God opbakning fra sponsorer også i det forgangne år - først og fremmest fra Middelfart Sparekasse. 

Herunder sponsorat af boldkanon. 

Faldende medlemstal, primært fordi flygtningetennis ikke har været afholdt som forrige år. Der er 

færre flygtninge, og dermed ikke grundlag. 

Jes Rønn Hansen meddelte, at han ikke genopstiller, men ønsker en pause. Grunden angives at være 

behov for øget fokus på private elementer, samt det faktum at han grundet sit embede og 

rejseaktiviteter vil have ringe mulighed for at være kontinuert aktiv i bestyrelsesarbejdet. Jes 

meddeler dog, at han fortsat gerne vil være med på sidelinjen. Den øvrige bestyrelse takkede Jes (og 

Karen) for det store arbejde, som de har lagt i klubben indtil videre, og udtrykte stor tilfredshed for 

indsatsen som formand. 

Formanden takkede endvidere Alejo, som gennem den seneste årrække har været i bestyrelsen, men 

som også har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. 

 

Punkt 3. 

Regnskabet blev udleveret i hardcopy, og blev gennemgået af Karl. 

Regnskabet viser et underskud, som dog skal ses i lys af en række investeringer, som er foretaget, 

samt et faldende medlemstal. Set over de sidste 4 år har klubben samlet set haft overskud. Karl 

oplyste, at revisor har godkendt regnskabet, og oplæste revisorens kommentar. 

Der var spørgsmål til de faldende kontingentindtægter og balancen mellem udgifter og indtægter 

i.f.m. sommerens tenniscamp. 

 

Punkt 4. 

Ingen indkomne forslag 

 

Punkt 5. 

Der fremsættes af formanden forslag (1) om forhøjelse af kontingenter. 

Ungdom: fra 400kr til 475kr 

Senior: fra 800kr til 950kr 

Ægtefæller/samlevere: fra 1400kr til 1550kr 

Familiekontingent: fra 1600kr til 1800kr 

Der var dialog omkring dette forslag, og generelt var der bekymring fra forsamlingen for de 

foreslåede kontingentstigninger. Specielt betragtninger om pris for konkurrerende sportsgrene samt 



kontingenter i tennis-naboklubber. Speciel bekymring for familiemedlemskabets hævelse af 

kontingent. Forslag om at øge incitament for de medlemskaber, som bidrager med bedst 

indtægtsgrundlag.  

Der blev stillet alternativt forslag (2) fra forsamlingen om at fastholde nuværende kontingenter og i 

stedet fokusere på at hverve flere medlemmer. 

Der blev endvidere fremstillet alternativt forslag (3) om at de foreslåede kontingentstigninger 

vedtages, med undtagelse af familiekontingentet, som fastholdes. 

Ved afstemning vedtog forsamlingen alternativt forslag (3). 

Derfor hæves kontingenterne som foreslået af formanden for ungdom, senior og 

ægtefæller/samlever. Kontingent for familiemedlemskab fastholdes uændret. 

 

Punkt 6. 

To bestyrelsesposter var på valg. Der var forslag om at Uffe Lomholdt og Jens Erik Dalgaard 

vælges til bestyrelsen. Begge kandidater accepterede at opstille til bestyrelsen. 

Der var ingen øvrige kandidater til bestyrelselsesposterne, hvorfor Uffe og Jens Erik valgtes til 

bestyrelsen. 

Mette Kudsk blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen 

 

Punkt 7. 

Som revisor genvalgtes Claus Moser, og som revisorsuppleant genvalgtes Kristian Larsen. 

 

 

Punkt 8. 

Der indstilles til den nye bestyrelse, at der gøres en ekstra indsats for at gøre det lettere at registrere 

og indmelde sig i klubben. 

Der blev stillet forslag om at tage et gebyr for gæstespillere, hvilket i dag er gratis. Dette tages 

videre i den nye bestyrelse. 

Der blev udover fokus på børn og unge i klubben udbedt fokus på at fastholde den store gruppe af 

ældre spillere, som klubben har. Generel opfordring til at huske alle medlemsgrupper. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og afsluttede dermed den formelle generalforsamling. 

Formanden oplyste, at klubben, som varslet, er vært for et let traktement for forsamlingen, 

bestående af ost, pølse og rødvin. 

 


