
                                                                          Dato                           Dirigent  

 

Generalforsamling i Ringe Tennisklub tirsdag den 15. marts 2011 i klubhuset 

på Holmehøjvej. 

1. Valg af dirigent  

Jørgen Bau Mortensen enstemmigt valgt. Han konstaterede at 

generalforsamlingen var indvarslet efter vedtægterne for RTK og 

dermed lovlig og beslutningsdygtig. 

Jørgen gav derefter ordet til formanden. 

 

2. Aflæggelse af beretning  

Ud over den skriftlige beretning fremførte Peter behovet for god økonomi i forhold til 

fremtidige investeringer (ex. baner og lys) og han havde også kommentar til den 

manglende rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer. Peter referede til et generelt 

billede fra andre klubber, som også mangler nye bestyrelsesmedlemmer. Vi håber på at 

finde et nyt bestyrelsesmedlem, når sæsonen starter. 

Den skriftlige beretning lægges på klubbens hjemmeside. 

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab  

Ove fremlagde 15 kopier, hvilket rakte til det fremmødte deltagerantal. 

Posten ”Forsikring og ejendomsskat” ændres til ”forsikring og renovation”, idet klubben 

ikke betaler ejendomsskat. 

Der er en forbedring på ca. 44.000 i forhold til sidste års drift. 

Der henlægges 35.000,-; men dette er også nødvendigt med henblik på fremtidige 

forbedringer og reparationer. 

 

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt det af Rita Hørkilde og Jørgen Hansen 

reviderede regnskab. 

 

4. Behandling af indkomne forslag.  

Ingen indkomne forslag. 

 

5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent  

Budgettet skal forbedres med 18.000 for at budgettet balancerer. 

Vi forventer færre sponsorindtægter, og vi kan derfor håbe på medlemsfremgang. 

Udlejning og stævner kan også være områder, hvor vi kan tjene lidt. 

Kontingentsatserne forblev uændrede. Der er en lille justering på skolekontingenter 

samt bortfald af rabat for første års juniorer. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er i år Ove Nielsen, Peter Keller, Povl 

Henningsen. Alle modtog genvalg; men Ove forbeholder sig, at valget kun gælder for ét 

år. Det er derfor tvingende nødvendigt, at vi i løbet af året finder en ny kasserer/nye 

bestyrelsesmedlem. 

Revisorerne Rita Hørkilde og Jørgen Hansen blev også genvalgt. 

 

7. Eventuelt  

Jørgen Hansen deltager i DTF’s generalforsamling.  

Peter takkede dirigenten for indsatsen. Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

Referent: Poul 

 


