Generalforsamling Bornholms Tennis kreds.
19-2-2012
Dirigent: Ib Rasmussen.
Referent: Jens-Ole landschoff
14 fremmødte:Fra RBTK Jens-Ole Landschoff, Bent-Ole Hansen, Morten Bertelsen, Ib Peter Rasmussen, Benny
Mortensen, Mogens Mogensen, Brian Larsen .Fra Nexø Tennisklub Jørgen Gjetting, Maj-Britt Ipsen, Poul T Pedersen,
TorbenVillumsen, Pia Villumsen.Fra Åkirkeby Tennisklub, Steen Kongsmar. Fra Svaneke tennisklub Jesper
Jørgensen(kun tilstede inden start generalforsamlingen)
Formandens beretning, Torben Willumsen. Vil komme som særskilt dokument her på hjemmesiden.
BTK er bindeled mellem Sltu og Bornholm. Varetage opgaver For de 387 tennismedlemmer.
Voksenintroduktion i 2011, udd. Trænere, 8 timers træning, har været en succes,
Tak til alle der yder en indsats, flot stykke arbejde.
Play and stay, giver resultater, både unge og voksne. Svaneke blev 100 år i 2011,
Torben giver stafetten videre,
Jens-Ole ungdomsafdeling.
4 juniorer med til træner uddannelsen, 1 og 2, de næste kurser kommer i år, (19.- 20. maj)
Uddannelse af trænere et vigtigt indsatsområde for Bornholms tennis kreds.
Mange unge med til træning og stævner.
Mange til skumtennis i vintersæson.
Mogens Mogensen.
Holdturnering indledende afsluttende 6 hold, alle kunne deltage, svært at få resultater ind, vigtigt at få korrekte
resultater.
Ranglisteturnering, deltagelse af ungdomsspillere, fint,
Bruge rangliste som grundlag seedning BM ?, flere fra provinsen ønskes.
BM kanonstævne, ungdom med, meget fint,
Hjemmesiden er ved at blive opdateret af Benny.
Finale holdkamp intet billede i avisen eller TV! Vi må arbejde på mere presseomtale ved BM.
Bent-Ole, TV og avis godt for vores sport, Titel på BM kan måske justeres?
Morten? Holdturnering: for mange aflysninger, giver for meget arbejde, man må komme hvis man er tilmeldt.
Uddannelsesudvalg. Jørgen Gjetting.
Man skal gøre noget for at tiltrække nye spillere, unge og senior,
Voksenintroduktion. Både Rønne og Nexø,
Bestyrelsesarbejde, kursus.
Hjemmeside, ny revideret fra DTF, er på trapperne, 12. maj, store Tennisdag på landsplan.
2 trænerkurser, KT1, april 2011 KT2, sep. 2011, Elisabeth Kryger
KT3 kommer i maj måned 19-20.
Styrke turneringskultur, flere turneringer.
Presse: mere omtale, gode forhold, gode ledere, opfordring til at deltage.
Sponsorudvalg Pia Villumsen
Redegør for Sponsortyper.
Titelsponsorat: BM Bornholms Revisions mesterskab
Logo på indbydelse – titelsponsoratSponsor, husk billeder foran banner ved stævner
Præmiesponsorer, sportsmaster, Intersport.
Sponsorer: Espersen og Bornholms Brand.
Diba-cup er meget populær,
Alle sponsorater udløbet, Nye sponsorater skal forhandles igen nu, Pia vil hjælpe med kontakter, papirarbejde mv. så
hendes arbejde forhåbentligt kan videreføres og udvides
Ca. 11.000 i sponsorindtægter.
Interesse skumtennis inc. Senior kontakt til nyt firma.

Kommentar: det kan være svært at få banner på billedet hvis billeder tages af mediernes egen fotograf.
Beretninger godkendt.
3. Regnskab Pia Villumsen
Overskud i 2011 på ca. 9000, kr.
Revideret af revisorerne
Godkendt
4. Indkomne forslag: Ingen
5. Kontingent .750 kr. pr klub i 2011, fastholdes uændret.
6. valg af formand Torben Villumsen afgår.
Jørgen Gjetting valgt for 1 år.
Der er enstemmig opbakning til Jørgen Gjetting.
Kasserer: Pia afgår, ingen kandidater, Pia forsætter til sommer, vi vil finde en ny.
Seniorudvalg: Mogens Mogensen afgår.
Ingen kandidater. Formand for seniorudvalg: Vakant.
Uddannelsesudvalg: Jørgen Gjetting.
Sponsorudvalg: Vakant
Revisor: Brian Larsen.
Revisorsuppleant Benny Mortensen.

Eventuelt.
Torben: forslag:
Klubber med mindst 3 baner afholder BM.
Forslag: Dele overskud af BM? Mellem kredsen og arrangerende klub.
Sælge forplejning ved stævner til forældre mv.?
Repræsentant fra hver klub til afholde BM
Bent-Ole, vellykket i 2011
Junior og senior samme anlæg til BM.
Arr. Find sponsorater – Kalender: find sponsorer for to år ad gangen.
Bent-Ole: klargøre grusbaner: vi vedligeholder anlægget hele sæsonen, hjælp fra idrætsområdet.
Torben: det er et kommunens anlæg:
Ib: bestyrelsen arbejder med at alle klubber behandles ens angående bane istandsættelse og vedligehold.
TV: Stor Tak og gave til Mogens Mogensen for stort arbejde i Tenniskredsens bestyrelse.
MM tak og gaver til Torben og Pia for deres store arbejde for BTK
Bent-Ole tak til MM, TV og Pia.
Referat: Jens-Ole

Fra os til jer

23-01-2012

Et lille memo fra den ny bestyrelse til de fremmødte på generalforsamlingen.
Forsamlingen tilkendegav på generalforsamlingen deres meget villige opbakning til kredsens fortsatte arbejde og
medvirken til bl.a. at løse de faste opgaver, som står lige for:
Kassererarbejdet hvor Pia Villumsen kan fortsætte noget endnu, og turneringsopsætning hvor Mogens Mogensen og
Benny Mortensen vil udforme turneringsprogrammer og supplere med ideer i planlæningen af turneringer.
Det er ingen hemmelighed at vacance har vi nok af og væk med den hen ad vejen i nogle fornuftige løsninger.
Jens Ole og mig vil nu koncentrere os om i denne uge at udsende et bud på en aktivitets kalender med de samme
turneringer som i 2011, og med arrangementer som er aftalt eller kunne være mulige.Substansen skal jo så på plads
i god tid.
Vi siger tak for støtten endnu engang og tolker budskabet som et vigtigt ønske om at bevare kredsen .
Vi vil indkalde til de nødvendige møder-,gerne få og deltagende.
Mange tennishilsener fra
Jens- Ole Landschoff og Jørgen Gjetting

