Generalforsamling Bornholms tenniskreds.
DGI hallen Rønne d.19. februar 2017 kl.9.00
Tilstede: Claus Nimb-Hansen, Michael Ipsen, Ib Rasmussen, Brian Larsen, Michael Stegmann, Benny
Mortensen, Peter Raavig, Jens-Ole Landschoff. Svaneke afbud, ÅIF afbud, ASG ikke meldt tilbage.
CNH generalforsamling lovligt varslet.
Ingen indkomne forslag.
Dirigent: Ib Rasmussen.
IR Dagorden ifølge vedtægterne.
Generalforsamling lovlig.
Formandens beretning:
CNH BM skumtennis ungdom, mange deltagere. Mange på lægterne, godt arrangement.
BOJ 3 spilledage. Svanekes spilledag rykket til RTK da der kun var 2 baner i Svaneke.
Senior turneringer generelt ok
Tennisskole med deltagere 8 til 15 år. Var i DGI hallen meget af tiden p.ga. vejret.
BM i Nexø, god opbakning, velgennemført arrangement.
KT1+2 Karina Jacobsgaard, god instruktør, (kendt fra Inspirationsdag.) deltagere fra 3 klubber både gamle
og nye deltagere.
Mange gennemførte aktiviteter i 2016.
BL. Turneringerne har vist seværdig tennis både senior og ungdom.
Beretning godkendt.
Jens-Ole Landschoff Regnskab.
Regnskab uddelt, gennemgået og kommenteret.
Deltagergebyr BM skum: inkluderet MS regnskab, af hensyn til revision flyttes det op under BM-skum i
regnskabet.
Klubgebyr udsendes 1. maj. Der rykkes 1. juni ved ubetalte gebyrer.
Stor tak til vore sponsorer, især vores hovedsponsor Rønne Revision, og til Sportigan, Kvickly og
Brændegaardshaven.
Regnskab godkendt.
Kontingent: bestyrelsens forslag: fastholdes, godkendt. 1000 kr årligt pr. klub.
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Valg:
Formand: Claus Nimb-Hansen, ikke på valg. horsens@mail.dk
Kasserer: Brian Larsen valgt, efter ønske for 1. år. brian.larsen1963@gmail.com
Ungdomsformand: Peter Raavig valgt for 2 år. peterraavig@live.dk
Seniorudvalg: Brian Larsen valgt for 2 år.
Revisor: Ib Rasmussen ipr@privat.dk, suppleant Benny Mortensen mortensenbenny@gmail.com.
Hjemmeside: http://bornholmstenniskreds.dk bestyres af mortensenbenny@gmail.com
Afgået: Kasserer/ungdom, Jens-Ole Landschoff , Revisor – Jørn Johansen.
Evt.
Idrættens rejsefond:
Hvor der er aktiviteter går pengene tilbage til den klub der har udløst aktiviteten.
Midler der tildelt fælles, administreres af Bh. Tenniskreds til støtte af aktiviteter.
F.eks: støtte til arrangementer, rejser, turneringer, overnatning, udvikling af tennissporten på Bornholm,
weekend med overnatning inspirationsdag mv.
Ved rejser, deltagelse i turneringer-tennisarrangementer over, samles alle rejse og udgiftsbilag samt
indkaldelse-turneringsinvitation hos kredsens kasserer (Brian Larsen) Indberetning for alle klubber sendes
samlet fra Kredsen.
Midler til uddannelse fra BH. Reg. Kommune fordeles til de klubber der har udløst tilskuddet.

BM Inspirationsdag med Karina Jacobsgaard var stor succes, kan gentages.
IR Der er kursus hos BRK om ansøgninger –
CNH Tennisskole: springe et år over,
BM Tennisskole via DGI? Der er møde torsdag om aktiviteter.
BL. hver andet år, er pris for høj?
CNH Feriebørn, turister?
BM Jacob Lund team Bornholm, tiltrække turister.
PR turnering med præmier, arbejder med sagen.
BL Erfaring er at de kommer ikke fra Sjælland,
IR Sommerturister- kom til Bh og lad børnene spille tennis, aktivitet, låne ketcher og bolde.
CNH wanna tennis app til mobile DTF, rejse, booke baner, DTF,
PR familietennis,
MI tennisskole ikke på vej ned,
BL Tennis er ikke 1. prioritet, Leg eller hovedsport.
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MS sjælland træning og kamp.
CNH Vigtigt med socialt samvær,
_____________________
Bornholm Junior Open 2017 STK kan ikke løfte opgaven med 2 baner,
Forslag: 2 spilledage single, 1 double, fordeles i Rønne Nexø.
Holdturnering BM senior: hvordan, hvilken model? BM – ranglisteturnering?
CNH Anders Malmgreen STK kan løse ad Hok opgaver, men rejser meget.
BL - BM afvikles 7-10 sep. I Rønne.
___________________
CNH
Tak til IB, Brian, jol.
Nye folk, tak for god dialog.
Slut: 11.00
På bestyrelsens vegne
Claus Nimb-Hansen
Referent: Jens-Ole Landschoff
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