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ITK Generalforsamling 14. marts 2022

Referat:

1. Valg af dirigent.
Finn valgt med applaus

18/2 er indkaldelse til generalforsamlingen udsendt på mail til alle medlemmer og er dermed

lovligt indvarslet ifølge vedtægterne og derfor beslutningsdygtig

39 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
Beretning tilgår:

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget herunder
fastsættelse af kontingent for det indeværende år.
Lissie lagde op til medlemmerne at kommentere på regnskabet:

Herbert havde en del kommentarer:

● Sp.: hvorfor får vi ikke det fulde beløb retur for halleje? Sv.: Vi får aldrig det fulde fra
Kommunen

● Sp.: hvad dækker Vintertennis for? Sv.: Det dækker over et udlæg som klubben har
haft. Tidligere har klubben lagt ud for et hold, det sker ikke mere.

● Sp.: Tilbageført beløb fra underskud sidste år, er mindre end udgiften? Sv.: der har
været et kurstab

● Sp.: Det ser kun gået 2 beløb ind på junior træning (700,- kr.)? Sv.: Grundet Corona
situationen har vi ikke jagtet de manglende indbetalinger.

● Sp.: hvad dækker trænerløn over? Sv.: Dækker over den beskedne løn som vore 2
interne trænere får ifm. juniortræning og begyndertræning til nye.

● Sp.: Hvad er årsagen til den difference på årets overskud og formue ændring? Sv.:
Kunne ikke umiddelbart besvares.

○ Bestyrelsen foreslog at generalforsamlingen godkendte regnskabet med en

note om, at det blev gennemgået i samarbejde med revisorer endnu engang

og efterfølgende fremsendt til medlemmer.

■ Herbert var imod at regnskabet blev godkendt med en anmærkning.

Der blev debatteret for og imod bestyrelsens forslag, som

efterfølgende blev sendt til afstemning ved håndsoprækning. Det

med overvældendende flertal vedtaget.

● (note: 23. marts blev nyt revideret regnskab udsendt til

medlemmer)

Niels havde et spørgsmål til udgiften for MobilePay? Sv.: det er en afgift der skal betales til
banken da der er tale om en “erhvervskonto”. Kontoen anvendes til fx: bolde, arrangementer
og kontingentbetaling.

Herbert havde fremsendt forslag til behandling under regnskabet, da det omhandlede

kontingent. Forslag oplæst og kommenteret af Herbert
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Bestyrelsen mener at det er rettidig omhu at opkræve betaling for træning, da det giver mere

ansvarlighed for den enkelte spiller. Det har sin berettigelse at opkræve betaling, hvilket også

er tilfældet i øvrige klubber.

- Herbert mener ikke at ungdommen får noget for deres kontingent, så det må være

rimeligt at de får gratis træning.

- Bestyrelsen ikke enig i den betragtning, de har fri adgang til baner mm.

De 3.000 fra Lions er til brug for ekstraordinære til juniorer og ikke øremærket til træning.

Bestyrelsen har endnu ikke taget stilling til hvad de skal anvendes til.

Træning i Ishøj Tennisklub er beskeden ift. omkringliggende klubber.

Afstemning ved håndsoprækning: overvejende flertal imod forslaget.

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag,
Herbert havde kommentarer til budgettet for 2022, i forlængelse af forslag til regnskab.

● Ting hænger ikke sammen: der er er budgetteret med salg af 10 nye kort, men ikke

en ekstra indtægt for nye medlemmer.

● Der er ikke budgetteret med tilskud fra Kommunen? Sv.: Årsagen er, at vi ikke kender
det endnu.

● Der er budgeret med udgift til tøj på 6.000,-, hvad er det? Sv.: Det er til tøj til juniorer
+ trænere.

● Kontingent for juniorer til vintertennis er ikke medtaget? Sv. Det har aldrig været med.
Juniorer betaler kun for træning.

● Hvad er tilskuddet ifm. holdkampe? Det er ca. 600,- pr. hjemmekamp.

Herbert henstiller bestyrelsen til, at det skal være realistiske tal der anvendes i budgettet.

Finns forslag: tilskud til annonce ifm. Tennissportens dag.

Bestyrelsen tager det til efterretning, at der skal gøres noget mere for at markedsføre

tennissportens dag noget mere, men har ikke lagt sig fast på hvilke medie. Bestyrelsen

arbejder videre med forslaget.
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5. Valg af formand i lige år. (René, er villig til genvalg

Genvalgt med applaus

6. Valg af kasserer i ulige år. (Lissie: ikke på valg)

7. Valg af seniorudvalgsformand i ulige år. (Lykke: ikke på valg)

8. Valg af juniorudvalgsformand i ulige år. (Manuela: ikke på valg)

9. Valg af en motionistudvalgsformand i lige år. (Michael: ønsker ikke genvalg)

Jens Jørgen Nielsen valgt med applaus

10. Valg af sekretær/PR i lige år. (Kurt: villig til genvalg)

Genvalgt med applaus

11. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter hvert år. (Jørgen Frøhling og Jens Ingevall)

Genvalgt med applaus

12. Valg af en revisor i lige år. (Hans Henning: villig til genvalg)

Genvalgt med applaus

13. Valg af en revisor i ulige år.(Leif Braunstein: ikke på valg)

14. Valg af en revisorsuppleant hvert år. (Herbert: villig til genvalg)

Genvalgt med applaus

15. Eventuelt:
- På hjemmesiden skal rettes nogle misvisende informationer under juniorer

- Vi burde lave en gang hovedrengøring i klubben, det trænger

- Der bør satses på mere fælles træning, på tværs af holdene. Finn

- Datoer planlagte bør udsendes til alle medlemmer.

- Sv.: aktiviteter slås op på FB, hjemmeside og klubkalender

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:20

Kurt Andersen


