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ITK Generalforsamling 4. marts 2019 
 

Valg af dirigent. 
a. Michael Glud valgt. Generalforsamlingen blev konstateret lovligt indvarslet og dermed 

beslutningsdygtig. 
b. Ordet til formanden 

 

Forelæggelse af bestyrelsens beretning. 
a. Finn fremlagde bestyrelsens beretning 

Beretningen godkendt med applaus 

 

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget 
herunder fastsættelse af kontingent for det indeværende år, som bestyrelsen foreslår uændret. 

a. Regnskabet ser pænt ud, vi har tjent kr. 20.000,- som bl.a. stigende medlemsantal har været 
medvirkende til. Budget overholdt som helhed: vore fester balancerer, venskabstræffet har 
været lidt dyrere end forventet, grundet lidt for store indkøb, kurser og rejser er lidt højere, da 
2 trænere har gennemført kursus.  

b. Budget 2019-2020 fremlagt hvor kontingent er uændret 

Regnskab og budget godkendt med applaus 

 

Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
Ingen forslag 

 

Valg af kasserer. (Leif Andersen modtager ikke genvalg) 
Lissie Mærsk valgt med applaus 

 

Valg af seniorudvalgsformand. (René Iversen modtager genvalg) 
René genvalgt med applaus 

 

Valg af juniorudvalgsformand. (Kim Lau modtager ikke genvalg, bestyrelsen foreslår 
Manuela Weiss) 
Manuella valgt med applaus 

 

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. (Kim Nagel og Michael Glud Madsen er på valg) 
Kim og Michael genvalgt med applaus 
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Valg af en revisor. (Leif Braunstein modtager genvalg) 
Leif genvalgt med applaus 

 

Valg af en revisorsuppleant. (Herbert Olsen er på valg) 
Herbert genvalgt med applaus 

 

Eventuelt. 
a. Lisbeth har et aktivt tilbud til alle der vil i lidt bedre form: Tirsdage kl. 17:00 starter en ny  

løbeklub, så vi kan blive klar til tennissæsonen 
b. Finn takkede Leif for det store arbejde som kasserer og mange års godt samarbejde i 

bestyrelsen 
c. Finn proklamerede, at dette er hans sidste år som formand i Ishøj Tennisklub 
d. Jens Jørgen fortalte om vigtigheden af at vi i tiden der kommer får travlt, da der kommer 

mange nye opgaver, udløst af et tæt samarbejde vi har haft DGI og især de ting der kommer 
ifm. letbanen og de ændringer der måske opstår med de ændringer der måtte komme ifm. 
Kommunens oplæg til udvidelse af 5-fingerplanen, hvilket kan få stor indflydelse på vores 
baneanlæg, hvor der er tanker om en grøn kile herfra klubhuset og ned til arken.  

Ca. 50 deltog i årets generalforsamling 

 

Generalforsamlingen slut kl. 18:27 

 

Venlig hilsen 

 

Kurt Andersen  

 


