	
  
	
  

Referat fra ITK generalforsamling 7. marts 2016
Dagsorden og referat:

1. Valg af dirigent.
a. Michael Glud valgt
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
a. Formand Finn forelagde bestyrelsens beretning (vedlagt)
b. Leif Braunstein mente ikke, at der var sket noget nyt i klubben, i mange år. Vi
har fx ikke noget ordentlig lys på banerne. Bestyrelsen forklarede, at der havde
været samtaler med kommunen om nyt lys, men at der ikke var penge til det.
c. Beretning godkendt
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget herunder
fastsættelse af kontingent for det indeværende år.
a. Regnskab godkendt
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
a. Ingen forslag
5. Valg af formand.
a. Finn Stokholm genvalgt
6. Valg af motionistudvalgsformand
a. Rosa Møller Pedersen genvalgt
7. Valg af sekretær
a. Kurt Andersen genvalgt
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
a. Leif Braunstein og Michael Glud Madsen genvalgt
9. Valg af en revisor
a. Hans Henning Hansen genvalgt
10. Valg af en revisorsuppleant
a. Herbert Olsen genvalgt

	
  

11. Eventuelt
a. Finn fortalte om billedkollagen som nu var opdateret og billederne er opsat i
årtier. Finn opfordrede til at klubhuset bruges noget mere, til fx temaaftener,
flere møder op ifm. turneringer, drop-in til en snak om tennis eller anden
uformel snak om hotte emner.
b. Tommy foreslog, at der blev opsat en reol på den overdækkede terrassen til
tasker, så de ikke står og flyder rundt omkring
c. Leif B. havde flere billeder hjemme, og foreslog der blev gravet render mellem
banerne, for afledning af vand.
d. Præmie fra SLTU mangler, hvilket undersøges hvad der er gået galt.
Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden kl. 19:40

Bestyrelsens beretning 2016
Efter en livlig generalforsamling den 16 marts kunne vi tage fat på en ny sæson.
Det skete med standerhejsningen søndag den 26. april, hvor vi endnu en gang havde rigtig godt vejr.
Banerne var klar og rigtig gode fra starten.
Tennissportens dag lørdag den 2. maj.
Her var vi igen med og denne gang med minitennis i Ishøj Butikscenter og åbent hus i klubben.
Det viste sig at være en god ide med minitennis i centeret, da flere efterfølgende kom og besøgte os i
klubben.
Vi har beholdt alle de traditionsrige arrangementer, 2 x ”pølsetennis” flere gange smørrebrød, julefest og
nytårstaffel.
Generelt til disse arrangementer er der en stor opbakning og tak for det, så planen er at vi fortsætter.
I perioden 28. – 31 august var vi på besøg i Bad Salzungen.
Igen var det en stor oplevelse for de deltagende.
16 medlemmer deltog i turen.
I år er det så vores tur til at være værter og perioden er aftalt til den 26. – 29 august.
Forskellige arrangementer vil fylde dagene, og informationer herom vil ske gennem opslag og mails.
Sportsligt blev det en god sæson hvor alle 4 hold var i slutspil, og hvor Kims hold vandt SM i deres
række.
Ved forskellige tiltag lykkedes det klubben at få øget medlemstallet.
Den store opgave bliver nu at fastholde og igen skabe vækst.
Bestyrelsen ser det som en opgave for alle i klubben og søger frivillige til at indgå som kontaktpersoner
for de nye altså en form for mentorordning.
Der er noget der skal arbejdes med fra nu og fremover.
Som mange sikkert ved arbejdes der med forslag til nyt logo.
Udvalget når ikke at blive færdig med forslagene så vi kan få nyt logo til denne sæson men der arbejdes
videre og forslagene bliver lagt frem til afstemning så vi kan være klar til vores 40 års jubilæum i 2017.
Vi forventer, at arbejdet med overdækningen af terrassen påbegyndes omkring 1. april og være
færdiggjort inden standerhejsningen.
Det første arrangement i den nye sæson er således standerhejsningen søndag den 24. april.
Som I sikkert har set, ønsker bestyrelsen at fortsætte.
Det skak ikke afholde nogen til at stille op som modkandidater, hvis man ønsker at være med til at
præge og udvikle vores klub.
Bestyrelsen

