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ITK Generalforsamling mandag den 12. marts 2018 kl. 18:00
1.

Valg af dirigent.
a. Michael Glud valgt
b. Dirigenten konstaterede at generalforsamling indkaldt ift. vedtægter og dermed
beslutningsdygtig. Herefter gav dirigenten ordet til formanden

2.

Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
a. Formanden forelagde bestyrelsens beretning, som er vedlagt nedenfor
i. Ingen havde kommentarer til beretningen, som herefter blev godkendt med applaus.

3.

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget - herunder
fastsættelse af kontingent for det indeværende år.
a. Leif fremlagde regnskab (uddelt på mødet)
i. Ingen kommentarer. Og regnskabet godkendt med applaus
b. Budget fremlagt
i. Ingen kommentarer

4.

Behandling af eventuelt indkomne forslag.
a. Forslag om træner hele sæsonen.
i. Bestyrelsen er ikke helt stemt for en fast træner på nuværende tidspunkt.
ii. Regina oplistede nogle muligheder for træner.
iii. Forslaget må betragtes som et forslag til bestyrelsen, som der ikke skulle stemmes om
på generalforsamlingen, blev det besluttet at det var idéoplæg til videre behandling
iv. René forslog, at udnytte de tilbud der udbydes af Dansk Tennis Forbund kaldet
”trænerhus”

5.

Valg af formand. (Finn Stokholm modtager genvalg)
a. Genvalgt

6.

Valg af motionistudvalgsformand. (Rosa M. Pedersen modtager ikke genvalg)
a. Jens Jørgen valgt

7.

Valg af sekretær. (Kurt Andersen modtager genvalg)
a. Genvalgt

8.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. (Leif Braunstein og Michael Glud Madsen)
a. Michael genvalgt
b. Kim Nagen valgt som afløser for Leif, da Leif B. blev valgt til revisor

9.

Valg af en revisor. (Hans Henning Hansen)
a. Hans Henning genvalgt
b. Leif Braunstein blev valgt som revisor, som afløser for Jens Jørgen

10.

Valg af en revisorsuppleant. (Herbert Olsen)
a. Herbert genvalgt

11.

Eventuelt
a. Finn indledte med en stor tak til Rosa, for den mangeårige indsats i bestyrelsen som
motionistformand og som aktør ifm. klubbens mange aktiviteter.
b. Nyt medlem i klubben gav udtryk for stor glæde for den måde klubben havde budt ham
velkommen og støttet ham igennem hele sæsonen. ”Super lækker velkomst og tak til alle i
klubben for den gode modtagelse”
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c.
d.
e.
f.
g.
h.

René: orienterede om ændringer til holdturneringer i SLTU – i den kommende sæson vil vi møde
en masse hold fra København!
Herbert: manglede en liste på opslagstavlen med hjemmekampe…
i. Der blev lovet, at det bliver der rettet op på i år
Orientering om Padletennis og debat. En Padletennisbane er på Kommunens budget for 2019,
men vi har ikke fået det endeligt bekræftet.
Finn fortalte om lys på banerne, der er faldet i pris til under det halve. Så der søges videre i år.
Finn takkede af med stor tak for det store fremmøde
Generalforsamlingen sluttede kl. 18:46 – og bød som noget nyt, på et par stykker smørrebrød
med en øl/vand

Venlig hilsen
Kurt Andersen
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Formandens beretning: generalforsamling 2018
Sæsonen 2017 – 2018 var virkelig god for ITK, såvel sportslig, medlemsmæssigt og ikke mindst socialt
Vi havde 4 hold tilmeldt holdturneringerne: 3 i SLTU og 1 i DGI. Første gang vi forsøgte os i DGI
-

I DGI vandt holdet deres række og vandt også finalekampen. Stort tillykke med
Sjællandsmesterskabet!
Herreholdet forblev i deres række, så her er der plads til forbedringer
De 2 motionshold i SLTU vandt deres rækker, men tabte begge finalekampene

Medlemsmæssigt havde vi en fremgang på omkring 11 %, hvilket var langt over målsætningen på 5 %
-

Samarbejdet med DGI og en stor indsats fra trænere og frivillige, var klart med til at det lykkedes at
få alle de nye til at falde til i klubben. Dette arbejde skal vi fortsætte med fremover.

Tennissportens dag den 29. april var OK besøgt og vi er med igen i år.
Til standerhejsning den 30. april var der fuldt hus – dejligt at se så mange
Til trods for det våde forår har banerne været gode at spille på.
-

Stor tak til alle der har været med til at vedligeholde og luge ukrudt på banerne. Der bliver også
brug for hjælp i denne sæson.

ITK blev 40 år den 4. maj, som blev fejret i en stor jubilæumsfest den 17. juni med turnering og grillet
pattegris. En rigtig dejlig dag blev det.
Vi havde åbent hus den 7. maj, hvor fremmødet var OK.
De traditionelle arrangementer som pølsetennis og mandagssmørrebrod blev gennemført med sædvanlig
stort fremmøde og succes.
Vores samarbejde med Bad Salzungen blev fejret med 20 års fest, selv om vi har samarbejdet i 21 år. En
dejlig tur, som jeg er sikker på at deltagerne giver med ret i.
Standernedtagningen den 29. oktober var igen med stor tilslutning.
Den store medlemsfremgang har bevirket at der blev råd til en ny boldmaskine, som vi håber og forventer,
at bliver til glæde for mange af klubbens medlemmer. Det kræver et lille kursus for at få lov til at benytte
den.
Julefesten den 25. november og nytårstaffel den 13. januar var der igen en succes med stor tilslutning
Bestyrelsen arbejder på at ITK bliver den første klub i vores område, der kan tilbyde Padletennis!
Padletennis er den hurtigst voksende sport i Europa – og her skal vi da være med.
Der er standerhejsning den 29. april kl. 10 og tennissportens dag den 5. maj kl. 10 - 13!

