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 Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 16. marts 2015, kl. 19.00. 

 

 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent.  

Herbert Olsen blev valgt som dirigent.  

Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.  

 

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.  

Formand Finn Stokholm aflagde bestyrelsens beretning. 

Formanden besvarede spørgsmål fra Herbert Olsen vedr. reglerne for at benyttelse af 

tennisanlægget af ikke medlemmer, og priserne på drikkevarer i forbindelse med nytårstaflet. 

Beretningen blev herefter godkendt. 

  

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget      

herunder fastsættelse af kontingent for det indeværende år.  

Det blev besluttet at indkomne forslag der relaterer sig til kontingent behandles under punkt 3. 

Kasserere Leif Andersen gennemgik regnskabet. 

Der er et overskud på kr. 24.596,10. 

Der var i 2014 -  101 aktive medlemmer og 21 passive medlemmer.  

Regnskab 2014 blev godkendt. 

Kassereren fremlagde forslag til budget, som er udarbejdet ud fra at bestyrelsens forslag til 

kontingenter vedtages. 

Budgettet blev taget til efterretning. 

 

Derefter blev de indkomne forslag der vedrører kontingent behandlet. 

 

a. Bestyrelsens forlag til kontingenter. 

Formanden redegjorde for hensigten med at ændre i kontingenterne og indføre et 

familiekontingent. Forslaget blev drøftet, og der blev svaret på et spørgsmål om hvor mange 

”familier” bestyrelsen forventede ville tilmelde sig. Svaret herpå var, at man håbede på en 4 -

5 familier. Et familiekontingent forudsætter at man har fælles bopæl.  

Der blev også spurgt om der er kommunalt tilskud til passive medlemmer, det er der ikke. 

 

b. Michael Gluds forslag. 

 Michal Glud redegjorde for sit forslag om at superseniorer skal betale samme kontingent som   

 seniorer. 

 Leif Braunstein bemærkede til forslaget, at det kommunale tilskud gives ud fra, at kommunen 

 forventer at klubbens kontingent er lavere for superseniorer + 60, for at få flere seniorer som  

        medlemmer.  
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c. Herberts Olsens forslag. 

Herbert Olsen redegjorde for sit forslag om, at kontingenterne skal forblive uforandrede 

grundet klubbens stabile økonomi, og at han ikke kan gå ind for øget betaling for passive 

medlemmer. 

 

Der blev stemt om det mest vidtgående forslag a.  
Depositum kr. 100 – enstemmigt vedtaget 

Ungdom kr. 500 – enstemmigt vedtaget  

Seniorer -  Bestyrelsens forslag kr. 700 -  For stemte 27  

                                                                   Imod stemte 10                   

                                                                  Undlod at stemme 1              

Superseniorer kr. 550 – enstemmigt vedtaget 

Passiv – Bestyrelsens forslag kr. 150 – 21 stemte for 

                                                               17 stemte imod 

Familiekontingent 1400 kr. – enstemmigt vedtaget                 

Ungdom – enstemmigt vedtaget   

Bestyrelsens forslag vedtaget. 

Forslag b og c bortfaldt 

 

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.  

 

d. Bestyrelsens forslag - nedlæggelse af bestyrelsespost.  

         Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

e. Bestyrelsens forslag - § 11 vedr. klubhusbyggeri. 

         Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  

f. Michael Gluds Forslag – at der indføres betaling for passive medlemmers deltagelse i 

gratisarrangementer 

   Forslaget blev diskuteret, hvorefter Micahel Glud trak sit forslag.   

5.  Valg af kasserer. (Leif Andersen modtager genvalg) 

 Leif Andersen blev genvalgt.  

6.  Valg af seniorudvalgsformand (bestyrelsen foreslår René Iversen) 

 René Iversen blev valgt.   

7.  Valg af juniorudvalgsformand (bestyrelsen foreslår Kim Lau)  

         Kim Lau blev valgt.    

8.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. (Leif Braunstein og Michael Glud Madsen er på valg). 

         Leif Braunstein og Michael Glud blev genvalgt.         

9.  Valg af en revisor. (Jens Jørgen Nielsen er på valg).     

         Jens Jørgen Nielsen blev genvalgt. 

10.  Valg af en revisorsuppleant.  (Herbert Olsen er på valg)        

         Herbert Olsen blev genvalgt.  
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11.   Eventuelt.  

 Michael Glud foreslår at bestyrelsen til næste genrealforsamling fremsender alle indkomne 

forslag samlet til medlemmerne 8 dage før generalforsamlingen. Der var enighed om at 

efterkomme dette fremover. 

Klubbens fremtid blev drøftet. 

Leif Braunstein meddelte at der afholdes Førstehjælpskursus med hjertestarter den 18. april i 

klubhuset, tilmelding til Leif senest 2. april kl. 12.00.  

Michael Glud efterspurgte billedcollagen, som blev nedtaget da klubhuset blev malet. 

Formanden oplyste at billederne er ved at blive scannet, men collagen vil komme op igen. 

Kim Lau oplyste at der spilles en U-14 Pigeturnering i uge 21, og en U-16 Drengeturnering i 

uge 31. At der er et ungdomsprojekt på vej i samarbejde med Ishøj kommune. 

Herbert Olsen ville gerne høre hvordan skolesamarbejdet går. Formanden oplyste, at det er i 

gang på Ådalens Privatskole og på Strandgårdsskolen. Gildbroskolen er måske interesseret. 

Der har endnu ikke vist sig tilgang af nye juniorer. 

Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Jan Fredsholt og Jörg Kittelmann 

for deres store indsats i klubbens bestyrelse. 

 

Formanden takkede for det store fremmøde og en god debat og ønskede alle velkomne til 

standerhejsning den 26.. april kl. 10.00. 

 

 

Mødet slut ca. kl. 21.30. 

 

 

 

 

 

 

Referent: Rosa Møller Pedersen  

 

 


