Slagelse den 10/3-2018.
Referat fra ordinær generalforsamling i Slagelse Tennisklub lørdag 10-03-2018.

1. Formanden Axel Toft byder velkommen og Jens Grønkjær vælges til dirigent.
2. I sin beretning konstaterer formanden, at medlemstallet er pænt stigende fra et lavt niveau efter sidste
vinters nedlukning af klubben. Økonomien er naturligvis altafgørende og det er lykkedes bestyrelsen ved
forhandlinger med BRF, Slagelse Kommune og STC at skabe ro over økonomien de næste par år. Specielt i
ungdomsafdelingen, har der været god fremgang, det har her stor betydning, at klubben i videst muligt
omfang kan stille trænere fra egne rækker. Mange har benyttet vores drop-in/åbne baner hvor der altid
nogen at spille med. Lizzi Larsen fra bestyrelsen står for medlemsregistrering og kontingenter, og har nu
fast kontortid i cafeen onsdage kl. 17.30-18.30. Fremadrettet vil vi fortsat tilbyde os til skoler, offentlige og
private virksomheder. Tilgangen af nye medlemmer har højeste prioritet. Som noget nyt vil klubben i den
kommende sæson selv stå for udlejning af vore faciliteter til udefrakommende. Der vil således være bedre
mulighed for at klubbens egne medlemmer kan reservere baner til spil og evt. arrangere turneringer i
week-ends. Udlejning til SLTU, camps ol kan stadig ske sideløbende hermed.
Til slut takkes Henrik Maris for hans arbejde for klubben bl.a. med udvikling af faciliteterne med
børnebaner og slagmur.
Kasserer Frederik Christensen træder ud af bestyrelsen. Han takkes for sin flotte indsats i en årrække, hvor
han har bidraget med stor erfaring og faglig ekspertise.
Herefter havde ungdomsafdelingen ordet. Cheftræner Nikolaj Vincents oplyser, at i det seneste år, er der
sket en fremgang i antallet af børn til træning til nu ca 50.Der er 4 ungdomstrænere og man forventer at
deltage med 2 U-12 hold til sommer. Man har ingen elite, men et stort potentiale. Der er fokus på
fællesskab og man forventer yderligere fremgang.
3. Regnskabet fremlægges af Frederik C. Det er småt med sponsorer, dog nævnes HRS med sponsorat på
kr. 25.000,-. Der er realiseret et underskud på 7.575 kr. Jens Otto Johansen fra Slagelse Tennis Center
oplyser, at man der har et overskud på kr. 36.707,-, men det skal ses på baggrund af en gæld på ca. 6,6 mio
kr. til BRF.
4. Næstformand Søren Stampe fremlagde budgettet for 2018. Ultimo 2017 var der ca. 200 medlemmer,
der satses på 50 medl. mere i 2018. Der forventes et overskud på 125.000,- uden betaling af afdrag (ca.
300.000). Betydningen af tilgangen i ungdomsafdelingen fremhæves.
Budgettet godkendes med uændret kontingent.
5. Eneste indkomne forslag er bestyrelsens forslag til en række vedtægtsændringer, der vedtages.
6. Axel Toft genvælges som formand uden modkandidat. Lizzi Larsen, Lars N. Bengtsson og Søren Stampe
genvælges. Kasserer Frederik Christensen fratræder, Bjarne Larsen vælges om ny i bestyrelsen, til den
gruppe bestyrelsesmedlemmer der er på valg i ulige år.

7. Uno Rasmussen, Jens Otto Johansen og Jørgen Günter Schmidt genvælges til Slagelse Tennis Center.
8. Revisorerne Poul Henriksen og Benny Lauritzen genvælges.
9. Der tages initiativ til, at undersøge udgift til en eventuel udskiftning af lyskilderne i hallen. Uno
undersøger, hvad det vil koste at skifte til LED belysning.
Vibeke Hvidtfelt foreslår at medlemmerne selv kunne donere penge til indkøb af større ting ex.
gulvvaskemaskine. I øvrigt takkes bestyrelsen for at have ”vendt skuden”.
Til slut uddeles ærespriser motiveret af Uno Rasmussen.
SLTU’s æreskrus uddeles til bestyrelsesmedlem Tommy Stolarsczyk for stort frivilligt arbejde i klubben.
Trænerkruset blev tildelt Nikolaj Vincents
Kurt Nielsen’s ske fik Frederik Christensen
Æresmedlem bliver Ole Kristoffersen for mangeårig stor indsats for Tennisklubben.
Nikolaj Vincents uddeler Juniorkruset til årets juniorspiller: Laura Kragh Thomsen og årets holdkammerat
blev Oliver Wismann
Generalforsamlingen afsluttes med at næstformanden Søren Stampe takker formanden Axel Toft for en
fantastisk indsats i det forløbne år.

Referent Søren Daugaard.

Jens Gtrønkjær
dirigent

