Generalforsamling for året 2015 d. 06.03.2016 i Bornholms tenniskreds i NTK’s klubhus.
Deltagere: Claus Nimb Hansen, Bent-Ole Hansen, Michael Stegmann, Michael Ipsen, Brian Larsen, Jens-Ole Landshoff,
Jørgen Gjetting, Henrik Eriksen, Anders Malmgrenn.
Referent: Jens-Ole Landschoff.
Velkomst Claus Nimb Hansen.
1. Dirigent, Claus NH
Afbud Lotta Johansen, der har valgt at udtræde af bestyrelsen.
2 Bestyrelsens Beretninger
Tennisskole, knap 20 deltagere, gentages i År.
Bornholmsmesterskaber. Vejret skabte store problemer,
Trænerkurser, uheldig start, men er godt på vej med nye folk.
Senior Udvalg: Brian Larsen, holdturnering, 1. runde ok men så gik det nedad.
BM dårligt vejr, ødelagde turneringen til en vis grad, der er brug for et brush up,
BM er flagskibet, det skal være en rigtig tennisturnering.
Måske 65+ i stedet for 50 år som veteran?
Måske flere rækker, ABC, eller taberrække?
Anders M.: Svaneke Open (7. til 10. juli 2016) hvis man taber 1. runde går man til B rækken,
Grisby Open, doubleturnering,
KB kommer til Svaneke til sommer.
Inspirationsdag var fantastisk god med Karina Jacobsgaard. Gode kontakter efterfølgende.
Jørgen Gjetting. 55+ alle kan deltage, onsdage formiddage, der er ikke tilmelding, man kommer bare,
over 20 deltagere, planlægning lidt vanskelig, men der laves lodtrækning, f.eks. Med kort.
BOH god turnering, nogle vil gerne spille double og mix,
Ungdom BOJ 2016 søndage Nexø 29-5, Svaneke 19-6, Rønne 14-8,
BM 1. til 4. september. BM-udvalget (Claus+Brian) finder sponsorer samt foretager seedning. (Ungdoms-seedning
foretages ved hjælp af klubberne)
Skovshoved IF uge 27 – Rønne, Claus har booket DGI hallen. Børn om dagen voksne om aftenen,
Tennisskolen i Rønne, uge 31 tirsdag-fredag, Michel + Claus trænere, frivillige hjælpere ønskes, Claus finder sponsor.
KT1 23-24 april, Nexø, (Karina Jacobsgaard)
KT4 7 – 8 maj, Rønne, (Ulrich Seecher)
27-8 Nexø, KM-arrangement
55+ stævner, Nexø 18. maj Rønne 10. august
Tennissportens dag lørdag d. 30- april 10-14. BOH, Information, alle klubber, samme dag og tid.
Hver klub tilmelder sig hos DTF.
BM skum indendørs 2017 uge 8, både børn og Voksne? Åkirkeby?
Eventuelle sponsorer: Sportigan, kvickly, brændgårdshaven, præmier, vandrepokal, 10-16
NTK-spillere pakkede varer i Kvickly i dec. I 3 timer. Kvickly sponsorerede frokost, frugt, saft, sodavand,
Kagebord, 22 spillere 5 baner spil 1 bane leg med Claus.
BM i skumtennis for ungdom afviklet 27-2-2016- med stor succes, CNH forklarede konceptet.
BOH ungdom deltage i stævner over? Det er et ønske, men der har vist sig praktiske vanskeligheder.

3. Regnskab,
BTK har eksisteret 15 feb. 1993
Man skal søge rejsefonden hvert år.
Regnskab revideres af fast revisor når de kommer hjem.
Kredsen søger kredsens aktiviteter og klubberne for deres aktiviteter, vedtaget.
Rejsefond skal ændres til uddannelsestilskud fra kommunen,
Udsendes til alle når det er revideret.
4. Forslag, ingen indkomne forslag.
5 Kontingent 1000 kr fastholdes. 1. maj
6 valg af formand Claus genvalg.
7 Valg kasserer, sekretær. Jol 1 år.
8 ungdomsudvalg. Åben post – der skal findes en ny, og vælges til næste generalforsamling. Samt ad-hoc
9. Jørgen Gjetting ad-hoc medarbejder til alle udvalg,
Brian Larsen formand seniorudvalget.
Uddannelsesudvalget: Claus Paaskesen, ASG udtrådt. Ikke aktiv.
Claus NH overtager uddannelsesudvalg som er udført 2015.
11 Revisor Jørgen Johansen, spørges om han modtager genvalg,
12 rev. supp. Ib Rasmussen, spørges om han modtager genvalg,
Evt. Ændre vedtægter (gennemgå indsende forslag 1. jan.)
DGI møde Kbh. CNH, MS, LL, gratis test, DGI foreningstest, Flemming, status for tennis på bh. Fremtid. Udvik.
Boh, på gen f. rønne
Familietennis. DGI. Begyndere – øvede 3-9 år med forældre,
Med til ts. Dag?
Er der trænere-frivillige til det?
Samarbejde DTF – DGI
Godt rekrutterings instrument?
BOH- årligt møde kredsen+ SLTU, fremgår af vedtægterne.
Ros til Claus og Nexø, for aktiviteterne, fremgangen, og nytænkning i kredsen.
Slut 13.30

