Generalforsamling 9 2 2014 Bornholms tenniskreds i ASG´s klubhus 10.00
Deltagere: Bent-Ole Hansen rtk, jens-ole Landschoff rtk, Jørgen Gjetting - Nexø , Michael - Nexø , Grethe Brøchner- rtk
Lotta Johansen- Svaneke, Chr. Biel- asg, Jesper Maniche- Svaneke, Claus paaskesen-asg,
JG: valg af dirigent: Bent-Ole.
Referent Jens-Ole.
BOH lovligt varslet - lovligt varslet og beslutningsdygtig generalforsamling.
Beretninger
Formandens beretning. Udleveret af JG
Bomhoms Tennis Kreds Generalforsamling 2014

Formandens beretning:
2013, Hvad gik godt og hvad er de fremtidige muligheder?
Vi er stadigvæk 5 klubber på øen heraf er Åkirkeby inde i en god retablering, men generelt må der kæmpes for
medlemstallet. Det gælder så ikke kun for Bornholm.
Kredsens bestyrelse har fungeret med 4 medlemmer: Grethe og Lotta i ungdomsudvalget og Jørgen og Jens-Ole
formand og kasserer. Senior- og uddannelsesudvalg varetaget af Jørgen . Endvidere har Benny ydet stor indsats
som revisorsuppleant på regnskabssiden og på pasning af Kredsens hjemmeside.
Bestyrelsen gjorde i samspil med DTF og øvrige fra klubberne et godt forsøg på øget samarbejde om
rekruttering og fremtidige tennisaktiviteter tilpasset hvad man kan kalde en ændret medlemsprofil i klubberne
f.eks :
-Færre uopfordrede henvendelser om medlemskab og heraf de fleste begyndere.
-Større arbejde på at rekruttere og fastholde ny medlemmer og træne mange begyndere -Mindre interesse fra
medlemmerne for at deltage i de ordinære ø-tumeringer bl.a gr. tidsmangel. -Fraflytning af ungdom og seniorer.
Efter en del mødeaktivitet med nedsatte grupper for ungdom og seniorer blev følgende realiseret i 2013:
-Fælles udspil i pressen om tennissportens dag
-Etablering af et ungdoms Ø-hold med professionel træning, ledet af Grethe og Lotta sammen med Jens-Ole.
-Fastholdelse af den såkaldte DIBA ungdomsturnering mellem klubberne forår og efterår -Tennisskole ledet af
Bent-Ole.
-Bomholmsmesterskaberne.
-Mini kursus i Voksenintro.
-KT4 trænerkursus for 10 trænere.
-Et indetennistræf i Nexø for ungdom og seniorer.
På dagsordenen var også fortsættelse af klubholdstumeringen og ranglistetumering med kampe på tid tilpasset i
træf med meget reduceret tidsforbrug i.f.h.t tidligere.
Andre former for træf mellem klubberne, feks. pensionisttræf.
Dette viste sig desværre ikke at have medlemsinteresse i nogle af klubberne og der med er senioraktiviteteme
stort set sat på stand-by.
Sku der mon ikke kunne skrues op for blusset igen på seniorsiden. Vi spørger jer u. punkt 4.
Bent Ole afsluttede positivt en sag om kommunens pligt til løbende vedligehold af de forårsklare baner.
Afgørelsen var at kommunen foretager en vedligeholdelse som det fremgår af sagsakten.
Fremtidige muligheder:
Her nogle emner som vi foreslår behandlet under punktet evt. i dagsordenen
-Sponseringer 2014
-Ø-hold tilskud til arrangementer
-Åkirkeby ungdom på Ø-holdet
-Slagelse tennisklubbesøg basis Nexø
-Børneattester
-Øget kredskontingent
-Bornholm Open

Hjemmesiden fortsat
Til slut en tak til klubber og Sponsorer for deltagelsen i 2013(Bornh. Brand, Bornh. Revision og BN
Vagtservice.)
Jørgen

Kommentarer til beretning.
klubsamarbejdsmøde med Søren Christens. 21.9.2013, mødet blev aflyst.
Vedligehold af baner Bent-Ole: udleveret, i samarbejde med idrætsrådet (Ole Sig)
På grund af omlægning i kommunen er det usikkert om aftale er gældende eller skal genforhandles,
”vilkår” omfatter alene forårsklargøring, udleveret - spillefladen= indenfor linjerne, klubbens opgave,
udenfor linjer er kommunens opgave.
Materialer og redskaber stiller kommunen frit til rådighed, dommerstole, kugler, stolper, net,
(dansk idrætsforbunds koordinator på området, Søren Gøetche, kan vejlede)
Tennisseminar i Nyborg 25. januar 2014, RTK deltog med 3 deltagere, Jens-Ole, Lasse og Jesper.
Børneattester: Alle med kontakt til unge under 15 skal have børneattest. Dette sikres, Jens-Ole.
BOH: SLTU spørger om vi (RTK) vil afvikle Bornholm Open? Evt. i BTK regi?
Kan der nedsættes et Turneringsudvalg der kan klare denne opgave?
Vi skal svare senest 1-3-14
Voksenintro har været en succes.
Voksenintro priser justeret: 300 kr. for ketcher, bolde også lidt dyrere,
Trænerkursus til Voksenintro i foråret, tilmeld jer kurset - husk at orientere Kredsen,
Husk at der er tilskud til rejser og instruktøruddannelse - gem billetter og kursusinvitation som dokumentation
Åkirkeby - der er kommet flere unge der spiller tennis BM afholdes i Rønne i 2014.
Uddannelsesudvalg JG-JOL
Trænerkursus 10 deltagere afsluttede klubtrænerkurset kt4 i juni 2013.
Til foråret 2014 starter vi nyt kursus, kt1, lørdag-søndag.
Kurset foregår lørdag-søndag 9-16 , KT1 2 3 4. forår-efterår over 2 år, kurserne kan også tages på sjælland.
Vi opfordrer klubberne til at sende deltagere, da det har stor betydning for klubberne at man har uddannede trænere.
Jens-Ole har kontakt til DTF.
Budget 10 deltagere 5500 kr. + ca 1500 til lokaler forplejning og materialer. tilskud fra kommunen på 400 pr deltager.
Ens klub betaler resten
Skolereform: tennisklubberne kan lave samarbejdsaftaler med folkeskolerne om at tilbyde tennisaktiviteter, klubben
beskriver hvad man kan tilbyde, hvilke værdier man arbejder efter mv. DTF har en samarbejdsskabelon som man kan
bruge som udgangspunkt, men det skal gøres snarest da arbejdet på skolerne er i gang.
Beretning Ungdomsudvalg: Lotta

Elitehold startet, med Mads Møller og Michael som trænere, og Grethe og Lotta som ledere.
Mads, Michael, står for at planlægge træning, haller og bestemmer optag, fordeling på de to hold.
Eliteholdet deltog i stævner træningssamling i Ystad og stævne i Ystad mv.
Grethe og Lotta udarbejdede budget som grundlag for eliteholdet, Jens-Ole/JG godkendte dette budget.
Første halvår var underfinancieret for at få erfaring -træning, økonomi og rejser, fra september blev der fastsat
deltagergebyr på 900 kr. pr. halvår og klubbetaling på 300 kr. pr. halvår pr. deltager.
Der afholdtes 3 skumstævner indendørs, 3 Bornholm open junior udendørs og BM
Individuelle rejser til Sjælland - Ellen-Silke og Louise alle med fine resultater.
Ungdommen var Sponsoreret af Bh Brand og BN-vagtservice, Bh. revision.
Michael Stegmann gjorde en stor indsats med Tøj, sponsoreret af Svaneke Chokoladeri, Intersport i Nexø, og Færgen,
Tak til sponsorer og Michael, Mads, Grethe og Lotta.
Tennisskole forestået af Bent-Ole med Mads som træner Anders Brøchner som hjælpe træner.
Tur i Marts og Maj under udarbejdelse af Grethe og Lotta.

Kasserer beretning:
Ifl. §7.2 Vacance på revisorposten, Ny Revisor, Jørn Johansen har revideret regnskabet.
Regnskab omdelt.
Udgifter 56016,- indtægter 52083,- udestående fordringer 4400,- indkommet primo Januar.
Stævner har udvist et underskud på 3625,Træneruddannelse løber rundt på grund af tilskud.
Tennisskolen gav et underskud på 1575,Elitehold underskud 11797,- underfinancieret fra januar til september, og turnering til Ystad gav underskud, men med
nuværende budget og finansieringsmodel vil det løbe rundt hvis deltagerantallet holder.
Aktiviteter er deltagerbetalt med tilskud fra kredsen hvor idrætsaftale med færgen og rejsetilskud til stævner, kan
komme deltagerne til gode.
Tilskud: aflevere billet - rejser, ved stævner kan vi få refunderet en del fra idrættens rejsefond.
Budget:
Et fald i Sponsorindtægter vil påvirke regnskabet negativt.
Stævnegebyrer justeres op.
Tennisskole Justeres til 600 kr. i 2014
Klubkontingentet til Bornholms tenniskreds sættes til 1000,- kr. grundet at der er kommet flere aktiviteter der ligger i
BTK´s regi,

Indkomne forslag
Stævner, Alle Klubber positive - vi bakker op om stævner og turneringer Holdturnering. Veteranturnering, Rønne provinsen.
BOH - Hver klub indbyder til en turnering Lotta - ungdomsspillere også med i klubholdene - ok

Kontingent til kredsen - forslag 1000, - Forslaget enstemmigt vedtaget.

Valg:
Formand Jørgen Gjetting for 1 år.
Næstformand Jens-Ole, ikke på valg
Kasserer, jens-Ole, ikke på valg.
Ungdomsudvalg: Grethe Brøchner og Lotta Johansen vælges.
Seniorudvalg Jørgen Gjetting
Uddannelses udvalg - Claus Paaskesen, Jens-Ole
Revisor - Jørn Johansen
Revisorsuppleant Chr. Biel
Sponsorater - vi arbejder på fornyelser af eksisterende.
Kredsen yder tilskud til Eliteholdet.
BOH: Problem med net i træningshallen, BOH tager det op med hallen.
Der er mulighed for deltagere fra ASG og ÅIF på eliteholdet, men det besluttes af trænerne.
Juli 2014 21-25 er besøg fra Slagelse ungdom og voksne, mulighed for træning.
ASG Biel - efterår vetaranhold fra KB
NEXØ 100 År, 25. maj
Man arbejder på: Svaneke Open: 17 - 20 juli , Hasse tovholder
Hjemmeside: Kredsen overtager. JG og JOL iværksætter.
BOH: informerer om planer fra Kim Bjelstrand Sport og event center bag DGI hallen,
Tennis kredsen spørger om der bliver plads til tennisbane i ny hal?

Generalforsamling Slut 12.45

