Referat af Generalforsamling Bornholms tennis kreds torsdag d. 21-2-2013 DGI mødelokale kl.18.00

Tilstede: Jørgen Gjetting, Grethe Svendsen, Lotta johansen , Benny Mortensen, Morten Bertelsen, Michael
Stegmann, Michael Ipsen , Bent-Ole Hansen , Claus Paaskesen, Jens-ole Landschoff.
Referent Jens-Ole
Pkt. 1 Valg af dirigent
Bent-Ole Hansen. Konstaterer generalforsamlingen lovlig varslet og beslutningsdygtig.
Pkt. 2 Bestyrelsens og udvalgenes beretninger.
Formandens beretning. Jørgen(foreligger skriftlig):
Kredsen nu oprettet som selvstændig forening
Bestyrelsen. Flere ønskes, bl. a. Sponsormedarbejder.
Adm. Er kredsen nu oprettet som forening med Cvr. nr tilknyttet.
Sag om opstart af manglende kommunal vedligehold af grusbaner er i gang. Bent-Ole er tovholder.
Kredsen minder om at 7 april holdes minitennis bornholmsmesterskab i Nexø hallen fra kl. 10.00 for både juniorer
og seniorer. seniorer har række for både uøvede og øvede.Indbydelse udsendes af Jens-Ole.
Tak til trænere og hjælpere, vigtigt med nye trænere!
Uddannelsesudvalg Jørgen(foreligger skriftlig):
Vi måtte aflyse tennisskole. VI kursus i Køge i feb.Trænerkursus Kt3 blev afviklet i efteråret
Ungdomsudvalg. Jens-Ole ved Grethe og Lotta:
Grethe og Lotta redegjorde for ø-holdet som er etableret. Udsendt organisationsplan .ca 10 deltagere, trænere og
ledere og indledende program for turnering i Slagelse og besøg i Ystad.
Spørgsmål til beretninger:
Bent-Ole om grus banesagen.
Skal kredsen følge op på sagen om grusbaner som er fremsendt skriftligt til Idrætsrådet.
Bent-Ole redegjorde for sagen
”Vilkår” for baneistandsættelse og vedligehold omdelt.
Der var møde i 2011 med Carsten Clemmensen. Ikke enighed om fortolkning af ”vilkår” som er fastlagt.
Idrætsrådet havde møde 3. september. Der er møde d. 6. marts med idrætsrådet kl. 16 i dgi mødelokale, en
deltager fra hver klub ønskes, , Bent-Ole deltager .
Hermed besluttet at kredsen arbejder videre med sagen.
Grethe og Lotta ønsker aftale om fast deltagerbetaling for ø-holdets deltagere i turneringer og arrangementer
udenfor øen. Slagelse og Ystadtur sættes i gang. Forslag og overslag til Kredsen.
Kredsen finder en betaling som eksempelvis ligger på max 200kr når deltagelsen er passende stor. Ledere betaler
ikke. Nærmere regler fastsættes med ungdomsudvalget. Færgen har tilbud på idrætsrejser.
Sponsor: Bornholms Brand vil sponsorere indendørs stævner 2013 I minitennis.
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Beretninger blev godkendt.
Pkt.3 Forelæggelse og godkendelse af det Revideret regnskab.
Regnskabet har endnu ikke været ti l revidering og kunne derfor ikke godkendes. Jens-Ole følger op på revisionen af
regnskabet.
Pkt.4 Behandling af evt. indkomne forslag.
Ingen forslag.
Pkt. 5 Evt. fastsættelse af kontingent for det kommende år.
750kr fastholdes
Pkt.6 Valg af formand
Ikke på valg. Jørgen fortsætter.
Pkt.7 Valg af kasserer/sekretær
Ikke på valg. Jens-Ole overtog i praksis efter Pia,s fratrædelse i august og fortsætter.
Pkt.8 Valg af formand for ungdomsudvalget
Grethe og Lotta er valgt og udgør det nedsatte udvalg sammen med Jens-Ole.
Pkt.9 Valg af formand for seniorudvalget
Jørgen genvalgt.
Pkt.10 Valg af formand for uddannelsesudvalget
Jørgen genvalgt.
Pkt.11 Valg af revisor
Ingen kandidater.
Pkt.12 Valg af revisorsuppleant
Benny valgt
Pkt.13 Eventuelt
Hjemmesiden til benny.mortensen@post.tele.dk varetages fortsat af Benny som opsætter alm. oplysninger og
indkomne indslag som meget gerne må fremsendes feks. årskalender for kredsen. Michael Stegmann foreslår at
sponsorer fremgår på hjemmesiden.
Mødet om Klubsamarbejde:
Referat udsendes særskilt.

