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ITK Generalforsamling 13. September 2021
Referat

Deltagende medlemmer: 37

Referent: Kurt Andersen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

Finn Stokholm valgt med applaus
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt ifølge
vedtægterne, udsendt på email til alle medlemmer 26. August og opsat i
klubhuset samme dag.

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
Beretning vedlagt.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt
budget herunder fastsættelse af kontingent for det indeværende år.
Bemærkninger fra Herbert: Hvad det der figurerer i regnskabet under fester
på 6.000 kr.? Under “diverse” er udgifter for 18.000 kr.? Der er budgetteret
med 15.000 kr. til fester? Der er budgetteret med indtægt på ekstra indtægt
for juniorer? Tøjudgifter på 6.000 kr.?

- Fester dækker bl.a. over nytårstaffel og sandwich til motionister
- Diverse udgifter: 18.000,- dækker over svindelsagen. Beløbet er

tilbageført som indtægt, da vi har fået pengene retur
- Budget på 15.000 kr. skal dække bl.a. nytårstaffel, Bad Salzungen mv.
- Ekstra indtægter fra juniorer, er betaling for træning sommer og vinter.

Kontingentet dækker ikke deltagelse i træning.
- Tøjudgifter dækker over trøjer til juniorer og trænere.
- De 18.000 kr. som vi har fået retur, skal indgå i 2021 regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag modtaget

5. Valg af formand i lige år
(René: ikke på valg)
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6. Valg af kasserer i ulige år
(Lissie: Villig til genvalg)
Lissie valgt med applaus

7. Valg af seniorudvalgsformand i ulige år
(Lykke: villig til genvalg)
Lykke valgt med applaus

8. Valg af juniorudvalgsformand i ulige år
(Manuela: villig til genvalg)
Manuela valgt med applaus

9. Valg af en motionistudvalgsformand i lige år
(Michael: Har meddelt bestyrelse og medlemmer (via FB) at han ønsker at
udtræde af bestyrelsen)
Michael meddelte på generalforsamlingen at han alligevel ønskede at
fortsætter frem til næste generalforsamling, hvilket generalforsamlingen
stemte for. Michael ønsker dog ikke at deltage i bestyrelsesmøder, men vil
gerne deltage i konkrete aktiviteter, i samråd med bestyrelsen.

10.Valg af sekretær/PR i lige år
(Kurt: ikke på valg)

11. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter hvert år
(Jørgen og Jens Ingvall)
Jørgen og Jens Ingvall genvalgt med applaus

12.Valg af en revisor i lige år
(Hans Henning: Ikke på valg)

13.Valg af en revisor i ulige år
(Leif Braunstein: Villig til genvalg)
Leif Braunstein genvalgt med applaus

14.Valg af en revisorsuppleant hvert år
(Herbert: Villig til genvalg)
Hergert genvalgt med applaus
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15.Eventuelt
- Vi bør udskifte møblement inde og ude, samt nye duge
- Nye børster til sko ønskes
- Ny banebelysning: der har været møde med Idrætscentret, som er i

gang med at undersøge hvilken type lys der skal anvendes. Det er på
budget i 2021. Det vurderes også om standerne skal udskiftes. Måske
kommer der også lys på bane 5 og 6.

- Kommunen har budgetteret med 2 Padel tennis baner, som skal ligge
på parkeringspladsen, der pt. anvendes ifm. vaccinecentret. Det
fastlagt fra Kommunens side, at Padel tennis skal være en del af Ishøj
tennisklub og at udlån kun må ske til medlemmer af ITK.

- Der var bemærkninger om at nedlægge motionistformands posten.
Bestyrelsen arbejder allerede nu tværfagligt og vil udvide begrebet
mere dette i det kommende år.

- Kassereren opfordrer til, at når der betales med Mobile Pay, SKAL der
skrives hvad beløbet dækker over.

Det henstilles til at holdlederne får mere styr på holdsætningen til de
forskellige hold i den kommende sæson. Der opfordres til et spillermøde, hvor
man kan sætte holdene og linjen - og fastholde den.
Leif Andersen efterlyser løsning på hvordan vi kan få styr på ølsalget, der ofte
er et underskud, især efter spillet tirsdag, torsdag og lørdag. Det er ofte der
mangler betaling for en del øl/vand. Bestyrelsen har lovet at drøfte problemet
og finde en løsning

Mødet sluttet kl 19:40
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Bestyrelsens beretning

Sidste sæson havde et stort tema og det var Corona og hvad det kom til at betyde for
Ishøj som klub

Heldrigvis var det muligt at komme tilat spille da vi heldigvis er en udendørs sport og Ikke
Kontakt Sport. Vores klubhus var lukket i foråret indtil midt på forsommeren, hvilket
resulkterede i at vi ikke kunne bruge vores klubhus, det var ikke engang mulighed for at
ingen brug af toiletterne.

Senere på sommeren fik vi åbnet for klubhuset, men kun for toiltterne og ikke for ophold,
eller generel brug.

Alle de normale arreagementer blev aflyst med en eneste udtagelse og det var et
"sandwish" arragemnt  midt på sommeren.

Standerhejsning,Standernedtagning,Bad salzungen. flyttet til i år, Smørrebrøds Tennis.,
Tennissportensdag.

Træninger:

Brugen af banerne kom tilgengæld i gang en dag før normalt, og vi fik gang i de normale
træningsdage for Forminndags- Motionisterne, Holdspillere, Division spillerne, junior
spillere og nye voksne tennisspillere.

Sportsligt:

Det gik det godt og et par af hold klarede  sig flot i rækkerne.

3 divisionsholdet blev nummer 4 ud af 8 hold.

Motionist kategori 2 kom i finalen men taber til Espergærde 3-3 efter fintælling.

Motionist kategori 3 blev 2'er i rækken

Golden Age holdet kom i finalen men taber til Skovshoved 2-4

Helene Christensen blev desuden sjællands mester i b-rækken dame single

Til Sidst:

Der blev sat en ny dejlig rekord, der blev spillet tennis i Første uge af December.


