Referat af generalforsamling i Billund Tennisklub
Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 21. februar 2019 kl. 19.
10 deltagere
Dagsorden iflg. vedtægter.
Folmer Mikkelsen bød velkommen til den årlige generalforsamling.

1. Valg af dirigent
Ulla Hedegaard blev valgt til dirigent og startede med at takke for valget samt konstatere,
at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt via annoncering i Billund UgeAvis, og at
dagsordenen var i overensstemmelse med lovene.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
a. Formandsberetning - Folmer Mikkelsen
I 2018 havde klubben 146 medlemmer, hvilket var 10 flere end i 2017.
Hegnet over til naboen blæste ned, og vi fik en tømrer til at reparere det.
Vi købte en opgradering til hjemmesiden – Klubmodul – til et mere moderne design, og
den kører nu bedre på mobil og tablet.
Lørdag den 24. marts havde vi planlagt baneklargøring – det viste sig at være for
optimistisk – vejret var ikke til det. Vi klarede det mandag den 9. og tirsdag den 10. april,
hvor der begge dage var 7 deltagere.
Den 5. maj var der standerhejsning med 30-40 deltagere til mousserende vin, tennis,
pølser og godt vejr. Datoen var valgt, fordi det var Tennissportens dag.
Ambassadørbesøg var søndag den 13. maj med pænt vejr og 12 deltagere.
Deltagere i juniortræning - der var 29 tilmeldte - vi nåede op på ca. 35 deltagere inkl.
mange fra den internationale skole.
Søren Falk Jepsen stod for Klubaften, som har afløst drop in. Her trænes og spilles på
kryds og tværs, og det er gået rigtig godt.
Ældretennis var egentlig taget af programmet, men det endte alligevel med, at der var en
5-6 stykker. Poul Erik Sørensen tog sig af dette.
Klubmesterskaber: finalerne blev spillet 1. september.
Der blev spillet herre single A og B, mixed double og herredouble.
Mixed double og herredouble indledende runder blev alle afviklet på en dag og spillet
som kampe á 25 min.

Referat af generalforsamling i Billund Tennisklub - fortsat
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år (fortsat)
I herre single A tog Tahir Petersen sin syvende titel i træk ved at slå Lars Jørgensen.
Bent Christensen slog Morten Theider i Herresingle B.
I mixed double vandt Folmer Mikkelsen og Rikke Holst Andersen over Ana og Rok Zgalin
Kobe.
Lars Jørgensen og Philip Lundsgaard Hansen tog titlen i herredouble, da Søren Falk
Jepsen og Bent Christensen måtte trække sig under kampen. Søren havde kæmpet med
en skade, som sprang op.
Tak til Bryghuset for sponsering af præmier.
I rullepølseturneringen havde vi to hold tilmeldt i 2018.
Folmer stod for voksenintroduktion, hvor der desværre kun var 4 deltagere.
Minitennis indendørs tirsdag – der er 11 tilmeldte.
Derudover en herredouble mandag og en damedouble tirsdag.
Vi har også haft rundstykker og tennis. Vi nåede kun 1 gang, selv om der var planlagt 2.
Det var fantastisk tennisvejr i 2018. Vi har vandet banerne rigtig meget.
Vi har tit kunnet sidde og spise pølser og drikke rosévin.
Beretningen blev godkendt.
3. Aflæggelse af revideret regnskab - Folmer Mikkelsen
Kontingentindtægter er steget lidt ift. sidste år pga. lidt flere medlemmer. Det samme er
diverse indtægter. Vi har fået kommunalt tilskud til spillere over 25. Sponsorindtægter er
stort set, som de plejer. Indtægter udgør i alt 193.596 kr.
Driftsomkostninger er steget bl.a. pga. reparation af hegn til naboen.
Udgifter til telefon/Internet og hjemmeside er steget, da vi var nødt til at købe en
opgradering til hjemmesiden.
Trænerhonorar er højere end 2017. Det reguleres fremover, så der ikke udbetales løn,
hvis man er i bestyrelsen.
Mødeudgifter er steget lidt.
Baneudgifter er steget ca. 9.000 kr. – vi har købt slæbe-net, markeringsbolde til
pointtavler, koste til at børste grus af sko.
Vi har betalt kursusudgifter på vores del af kursus i ISB hallen.
Halleje er steget lidt, da vi var nødt til at leje hallen til trænerkursus.
Til gengæld er annonceudgifter faldet.
De samlede udgifter er 216.694 kr.
Resultatet er et underskud på 23.098 kr. mod et overskud på 1.131 kr. i 2017.
Egenkapitalen er derfor faldet i overensstemmelse hermed.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
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4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
5. Planer for den kommende sæson, herunder aktivitetsplan og budget
Vores vedtægter trænger måske til en opdatering, f.eks. bør aktivitetsplan fjernes, da ny
bestyrelse først vælges på generalforsamlingen.
Annoncering af generalforsamling foretages nu mange steder på hjemmeside.
Det er udbredt, at bestyrelsen konstituerer sig selv – fremfor at vælge formanden på
generalforsamlingen.
Aktiviteterne fra 2018 fortsætter i 2019.
Juniortræning fortsætter.
Minitennis fortsætter i ISB hallen. Der er 3 års opsigelse på kontrakten.
Onsdag aften er der Klubaften / træning for øvede.
Vi fortsætter med rullepølsehold.
Der skal ryddes op i boldrummet.
Lines trænger til udskiftning.
Det foreslås at købe grønne bænke, som ikke bliver så grimme.
Referat og regnskab skal sendes ind til kommunen, ellers kan vi ikke få offentlige tilskud.
Der søges om disse tilskud i oktober.
6. Evt. valg af formand
Formanden var ikke på valg.
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
På valg var Marian Lundsgaard Hansen og Carina Wegge Theider, som blev genvalgt.
Johannes Poulsen var også på valg og ønskede ikke genvalg.
8. Valg af suppleanter
Suppleanter: Ulla og Michael Hedegaard blev valgt som suppleanter.
9. Valg af revisor
Bent Enggaard blev valgt og får 4 rør med bolde som tak for ulejligheden.
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10. Eventuelt
Parkering
Vi har modtaget skrivelser fra Steffen Jørgensen, som har oplevet, at det kunne være
svært at finde plads på P-pladsen ved Tennisklubben. Han har foreslået, at der opsættes
et skilt med teksten ”Forbeholdt Billund Tennisklub”, og at vi drøfter sagen med
kommunen og understreger, at klubben selv har anlagt P-pladsen med den intention, at
den var forbeholdt klubben, og at det fortsat bør være sådan.
Bent Enggaard spurgte, hvem det er der bruger P-pladserne - måske nogen fra
Grindsted.
Bestyrelsens synspunkt er, at det går fornuftigt med parkeringssituationen - det er
sjældent, at alle pladser er optaget. Hvis det skulle være tilfældet, må man finde
parkering lidt længere væk.
FM har indgået en aftale med ISB om, at de må benytte parkeringspladserne ved Billund
Tennisklub om dagen.
FM har talt med kommunen, vi må opsætte skilte op med ”Forbeholdt Billund
Tennisklub”.
FM har skrevet svar til Steffen.
KIRKBI A/S, Billund Kommune, ISB og Arkitektfirmaet Gustin A/S (ekstern rådgiver)
arbejder i øjeblikket med en helhedsplan for hele området ved Skolevej.
Der tænkes fælles løsninger, fremfor at alle parter skal bygge/reservere deres egne
parkeringspladser.
Vi indsender vore ønsker til ovennævnte gruppe.

Carina har indgået aftale med Rema 1000, som har lovet at sponsere pølser.
Vi sætter ikke kontingentet op i 2019.
Vi håber på en god sæson!

Dirigenten erklærede mødet for hævet.
Formanden sagde tak til dirigenten.

