
Generalforsamling for IF Frem Bjæverskov Tennis afd.

Klubhuset tirsdag den 11 februar 2020 kl. 19.00

Referat.

14.02.2420

1. Valg af dirigent.

Svend Erik Bodi blev foreslået, som dirigent og blev valgt. Generalforsamlingen er

lovligt indkaldt med minimum 14 dages varsel. Dagsorden er i overensstemmelse

med I.F. Frem's vedtægter.

2. Y a\g af stemmetællere.

Solveig Nielsen og Palle Nielsen blev udpeget som stemmetællere.

Der var 17 personer, som deltog ved generalforsamlingen og der 16, som var

stemmeberettiget.

3. Formandens beretning.

Formand Jimmi Pilmark havde en meget $rldestgørende beretning om

tennisafdelingens
forskell ige aktiviteter.

Så sidder vi her igen og er klar til dette års generalforsamling, jeg vil starte med lige
kort at fortælle lidt om sæsonen 2019

Vores baneudvalg havde som altid ået banerne klar til standerhejsning og

tennissporlens dag.

Som tradition byder det var der efter flaghejsning og fællesang, som vanligt dækket

op til kaffebord og en lille en til halsen.

Vejret er jo vigtigt for tennissporten, da regnvejr jo desværre kan afbryde vores spil

og sende os lidt for tidligt i pusterummet. Selvom2}lg var en lidt blandet

fornøjelse ret vejrmæssigt, blev det dog til mange gode stunder på vores ariæ5.

Finalerne i vores klubmesterskaber, blev afuiklet efter planen på trods af at vi ugen

før manglede at ffi spillet en del kampe fra de indledende runder.



Om aftenen var der dækket op til fest, maden kunne vi ikke klage over og humøret
varhøjt Og jeg måtte igen sande, at vi salnmen kan gøre kålpå et anselig antal
flasker rødvin.

| 2019 var der arrangeret tennis tur, til Mallorca og jeg har hørt at turen gik rigtig
godt. Om der bliver en tur i2020, afhænger af om der er nogle der tager teten og går

i gang med at affangerer en ny tur her til efteråret2A20. Jeg kan allerede nu give

tilsagn om at klubben godt vil stå for evt. baneleje på sådan en tur.

I år har vi som altid holdt fast i vores mange faste alrangementer, men der er også

plads til nye hvis der er nogle der har en god ide. Den nye årsplan er også lagl på

vores hjemmeside, så man kan reservere relevante datoer til tennis og hyggeligt
samvær.

Igen i år vil jeg lige nævne de arrangementer som vores Hovedforening står for:
Loppemarked, Bier fest, og Ok. Vi modtager hvert år et pænt beløb for at hjælpe til
her, og jeg håber at alle vil give en hånd med når vi i det nye år igen ffir b*g for jeres

hjælp. Vi skal huske pe attennisafdelingen har brug for de penge vi får for dette

arbejde, vores kontingent alene rækker ikke til at vi kan vedligeholde og forbedre

vores arrlæg, samt trjælpe med at gøre vores sociale arrangementer så billige som

muligt.

Jeg vil gerne tald<e alle som har hjulpet til, jeg er glad for at så mange tilbyder
deres trjælp.
Der bliver talt meget om hvad vi kan gøre for at tiltrække nye medlemmer til
klubben, og en af de forlag jeg har hørtfra flere sider, er at vi måske skulle forsøge at

fa arilagt en Padel tennisbane, den første der kom med ideen, var vores evigt unge og

altid aktive kasser' Bente.
Inden for de sidste par måneder har jeg faktisk hørt fra flere sider, at det er en

sportsgren.som er i kraftig vækst i hele Europa.

Hvis Bjæverskov skulle have en sådan bane, var det vel naturl\gt at det var
tennisafdelingen der stod for den. Inden en sådan bane kan blive til virkelighed,
er der jo lidt forarbejde der skal gøres, så hvis der er nogen der har løst til at deltage

i et sådan projekt, må du/i godt henvende sig til mig eller en anden fra bestyrelsen så

vi sammen kan aftale hvordan vi griber det an.



Vi har faktisk en rigtig god og social klub, men rent sportsligt syntes jeg vi er hårdt
rarrrt., og jeg er ked at vi ikke har noget tumeringshold tilmeldt i202A.
Vores gamle hold har svært ved at finde spillere, og de lidt yngre har faktisk nok
spillere til i hvert fald et herrehold, men kan ikke finde en holdleder. Så hvis der er en

der har en holdleder i maven, så må han/hun endelig sige til.

Omkring træning har vi igen i år lavet en aftale med Hans som mange afjer kender,
dog har Hans meddelt at han ikke vil træne børn længere, eller jeg skulle måske sige

barn for der kom kun 1 dreng og hans mor til sidst.

Vi er stadig åben overfor bømetræning, men vi har desværre ikke nogen træner til
dem, så indtil videre kan vi ikke tilbydebørrretræning. Men børn fra 15 år og opefter
er velkommen til at træne med de voksne.

Det var hvad jeg havde at berette i år og hvis jeg bliver genvalgt som formand senere

i aften, vil jeg sammen med den øvrige bestyrelse se frem til et forhåbentligt'godt
2020 for Bjæverskov tennis klub.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

4. Fremlæggelse af regnskab for 2019 ved kasserer Bente Bælum.

Kasserer Bente Bælum havde omdelt kopi af regnskabet til gennemlæsning.

Regnskabet blev gennemgået af deltageme ved generalforsamlingen og Kaj Belling
havde kommentar vedr. Bier fest betaling
10.000 kr. som er indgåeti 2A20, skulle have været bogføres som tilgodehavende.

Regnskabet blev godkendt.

5. Fremlæggelse af budgettet for 2020 ved kasserer Bente Bælum

Budgettet blev læst i gennem af deltagerne ved generalforsamlingen
Ligeledes budget for 2020 Bier fest indkomst været 19.000 i stedet for 9.000 kr.

Budget blev godkendt.

6 Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen forslag.



Valg af;

") Formand Jimmi Pilmark og Sekretær Dorte Charlotte Jensen

Formand Jimmi Pilmark blev genvalgt.

Sekretær Dorthe Charlotte Jensen blev genvalgt.

b) Suppleant ti1 bestyrelsen
Bo Jondahl blev genvalgt.

c) 2Revisorer, I Suppleant.

Solveig Nielsen Revisor blev genvalgt.

Tayoe Dideriksen Revisor blev genvalgt.

Frank Cappelen Suppleant blev genvalgt.

8 Eventuelt.

Vibeke Henriksen spurgte til nøgler vedr. Soft tennis i ny hal tirsdagfta
kl. 10-12 fra oktober til og med april.
Der er mange problemer med at ffi hallen åbnet så tennis spillerne kan komme ind

og træne og spille Soft tennis, der er flere gange blevet ringet til hallen for at få åbnet

men desvære er det ikke altid lykkes, så man vil prøve selv at fafat i nøgle så

problemet bliver løst, men også attale med Morten Lund Skovbohallerne.

Bo Jondahl vil kontakte Kurt Olsen som var holdleder i2019 om de sammen evt.

kan ffi et tuneringshold meldt til igen i år.

Der blev talt lidt mere om Padel tennisbane og evt. søgning om legat og fonde m.m.

til økomomisk hjælp, sPændende.

Grethe og Bent talte om at de ville stå for tennis tur i år.

Mødet sluttede i god ro og orden.

Mødet sluttede kl. 19.40


