Referat af ordinær generalforsamling i GTK
Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19.00 på Skolevej 36
Generalforsamlingen var i henhold til foreningens vedtægter indkaldt med følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
- Formandens beretning som indeholder: - Bane- og anlæg - Spilleudvalg
- Ungdomsudvalg - Motion og bredde
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for 2020 til godkendelse
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen
7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8) Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter
9) Valg af tre seniorudvalgsmedlemmer og tre juniorudvalgsmedlemmer
10) Eventuelt

Formand Christian Eppers bød velkommen til den 120. generalforsamling i Gentofte Tennisklub.
Herefter overgik man til dagsordenens punkt 1.
Ad pkt. 1) Valg af dirigent
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Sune Westrup som dirigent. Der var efter forespørgsel til forsamlingen ikke andre forslag til hvervet, og Sune
Westrup valgtes således til dirigent ved aftenens generalforsamling.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamling var lovligt indvarslet, og at formalia var overholdt i henhold til foreningens vedtægter.
Dirigenten gav herefter ordet til formanden til dagsordenens punkt 2,
Ad pkt. 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formand Christian Eppers udtalte indledningsvis mindeord om vores afdøde Klub inspektør og æresmedlem
Jan Nielsen, og bad forsamlingen sammen med ham ære Jans minde ved 1 minuts stilhed.
Herefter forelagde formanden bestyrelsens og ovenstående udvalgs samlede beretning.
Dirigenten takkede for beretningen og satte den under debat.
Spørgsmål fra medlemmer
?
svar

Projektet Gentofte Tennis Center, vil det trække kræfter fra GTK?
Det tænkes som et supplement til GTK, så der ikke længere skal køres til forskellige baner rundt i landet,
men vi kun skal til ét sted for at spille på indendørs baner
Hallen vil være åben for alle, men der er en fordel prismæssigt for medlemmer af GTK
samt de øvrige klubber i kommunen.

?
svar

Hvordan tænkes en udviddelse af klubhuset?
Der er pres på huset, da der mangler plads til bla. Yoga, fysisk træning mm.
GTK vil gerne hjælpe til at få folk i aktivitet
1. mulighed for udviddelse er en 1. sal
2. mulighed er en halvcirkel i forlængelse af hallen
Begge i overensstemmelse med arkitekturen

?
svar

Bliver taget overdækket eller kommer der en terrasse?
Der tænkes to store lokaler på 1. salen samt en terrasse
Eller en halvcirkel i forlængelse af hallen med indgang udefra, så man ikke skal gå ind fra banerne

?
svar

Kan man få udviddet synsfeltet til banerne, evt. vha. et vinduesparti i indgangspartiet?
Bestyrelsen arbejde på at få bedre muligheder for publikumspladser til indendørsbanerne, der kommer
et forsøg til kampene i den først kommende weekend
Men det er en god idé at få forbedret de pladser vi har ved vinduet nu, det tages op.

?
svar

Er det muligt at få cafeen åbent som rigtig café også om aftenen?
Der må ikke drives café i klubben
Men der er tænkt på om Magda kan stå for noget frokostordning i en forsøgsperiode

?
svar
?
svar

Bliver der ændret på fokusområdet, så det kommer væk fra tennis?
Nej, det er stadig tennis, der har første prioritet
Hvad menes der med "tilbyde 1 times tennis om ugen selvom dette ikke er rentabel for os"?
Det betyder at de juniorer, der kun spiller én gang pr. uge, de er velkomne på trods af de på den måde ikke lægger så mange
penge i klubben, som dem der træner 3-4 gange pr. uge, men de er stadig meget velkomne.
Der arbejdes på flere muligheder for juniortræning, bl.a. med Projektet Gentofte Tennis Center
Gentofte kommune arbejder på at forbedre muligheder for tennis, og bestyrelsen kommer ofte med
gode og mange ideer til Hans Toft.

Ad pkt. 3) og 4)
Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2019 og bestyrelsens budgetforslag for 2020 til godkendelse
Dirigenten gav ordet til Ole Svendstrup Frølich-Jensen for en gennemgang af regnskabet for 2019
og bestyrelsens forslag til budgettet 2020.
Efter en meget grundig gennemgang af både regnskab og budget, satte dirigenten det til debat.
?
svar
?
svar

Kan der findes en post til udskiftning af de blå træningsmåtter?
Ja, det findes der og der arbejdes videre på at udskifte de blå træningsmåtter, det er dog trænerteamet der beslutter hvornår.
De store planer som formanden fremlagde, hvor kommer puljen til dem fra?
Det er tanken at de skal finansieres af tre poster, private/offentlige bidrag, div. fonde samt kommunen.
Der er en interesse fra investorer, så GTK bliver ikke belastet.

Regnskab og budget blev herefter godtkendt

Ad pkt. 5) Behandling af indkomne forslag
Forslag 1
Kan man få en tilføjelse til §2A i vedtægterne med hvis man ikke kan finde et GTK medlem ved sygdom/afbud
til faste banetider, så er man berettiget til at få ikke-medlemmer/gæstespillere til at spille.
Forslaget blev drøftet grundigt igennem om både for og imod gæster på banerne til de faste tider
Bestyrelsen modsætter sig forslaget, da det er vigtigt at der tages hensyn til klubbens medlemmer.
Dog oprettes der en medlemsbase for de medlemmer, der er interesseret i at komme på banen ved evt. afbud,
samt man kan efterspørge medlemmer til tider, hvor der mangles spillere.
Bestyrelsen kigger på en sådan base på den nye hjemmeside.

?
svar

Er der noget i vedtægterne om man pånuværende tidspunkt kan have gæster med på banen?
Ja, hvis man går ind og booker en fri bane, så kan man få en gæst med,
dette kan ikke gøres på de faste banetider.
Det er for at tage hensyn til GTK medlemmerne så de kommer i første række.

Forslaget kom til afstemning, og blev nedstemt.

Ad pkt. 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg var Benedicte Howitz, Jakob Kjærsgaard og Andreas Laulund, der alle var villige til at modtage genvalg.
Efter forespørgsel fra dirigenten var der ikke yderligere kandidatforslag fra forsamlingen. Dirigenten kunne således konstatere énstemmigt genvalg med
akklamation af:
Benedicte Howitz, Jakob Kjærsgaard og Andreas Laulund

Ad pkt. 7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
På valg var Poul Erik Francati og Andreas Boers, begge var villige til at modtage genvalg

