Generalforsamling 2018
Antal deltagere: 32 personer
Morten bød velkommen til at alle fremmødte.
Aftens gæst udefra er Viggo Janum. Han er nyvalgt medlem af byrådet for partiet Vores Allerød.
Han er formand for udvalget for Kultur og Idræt. Jeg håber Viggo med interesse vil lytte med i
dag og forhåbentligt blive klogere på tennissportens styrke i Allerød og måske få indblik i nogle
af vores udfordringer.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Peter Christensen og dette blev godkendt.
2. Beretninger
Formanden oplæser en samlet beretning, som kan findes på klubbens hjemmeside.
Spørgsmål om samarbejde med Lynge- Har vi fået et formaliseret samarbejde også om
juniortræning? Det er på nuværende tidspunkt ikke aktuelle planer, men det er ideer i luften.
Beretningen blev herefter godkendt.
3. Regnskab 2017
Kassereren omdelte og fremlagde regnskab som også er offentliggjort på klubbens hjemmeside.
Budgettet blev holdt og omkostninger til annekset er blevet afholdt i klubbens
driftsomkostninger. Økonomien i klubben er sund.
Kommentarer fra forsamlingen:
•

Peter Christensen efterlyser hensættelserne er udspecificeret for åbenhedens skyld.
Dette blev taget til efterretning.

Regnskabet blev herefter godkendt.
3.1 Fremlæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter
Det har været udfordrende at udarbejde dette budget da vi kigger imod driften af vores egen
tennishal uden at kende indvielsesdatoen. Klubben har taget udgangspunkt i der ikke er
udgifter til ekstern baneleje. Tennishallens driftsudgifter er på nuværende tidspunkt ikke
kendte præcist. Man antager at eventuelle udgifter på hallen dækkes af indtægter for baneleje.
Kommentarer til fremlæggelsen

•

Vil tennishallen ikke komme til at betyde en stigning i vinterkontingenter? Nej- vi
overgår til helårskontingent. Den fremtidige betydning er det svært at sige noget om, da
vi arbejder på en harmonisering af kontingenter på tværs af Lynge, Blovstrød og Allerød.

Forslag til nye kontingenter.
Alt overgår til helår.
Formiddagsmedlemskab stiger, men bliver billigste adgang til hallen og forhold udvides til kl.
15.

Kommentarer fra forsamlingen og svar fra formanden:
•

Vi skal sikre der bliver en sund økonomi i tennishallens drift.

•

Hvad er årsagen til nedsættelsen af kontingent? grundet harmonisering af imellem
kommunen 3 klubber? Ja delvist inspireret og motiveret, samt at vintertennis nu betales
af de enkelte medlemmer gennem baneleje

•

Hvorfor er sommer/vinter kontingent droppet? Vi mener denne forenkling er til
klubbens bedste fremadrettet.

•

Målet er ikke at det skal være dyrt at spille tennis i Allerød

•

Vi sigter efter at driften af hallen i starten skal drives af frivillige kræfter

•

Er der er risiko for at det reducerede kontingent tiltrækker for mange og gør bookning
umulig? Det er ikke klubben vurdering på nuværende tidspunkt.

•

Bliver der en sammenlægning af de tre klubber fremtiden? Vi arbejder på at styrke
samarbejdet, men samtdigt at de enkelte klubber kan bevare deres egen identitet.

Kontingent blev herefter godkendt.
4. Indkomne forslag
Der er ikke modtaget nogen forslag indenfor tidsfristen
5. Valg af bestyrelsen
a) Formand – på valg. Morten er villig til genvalg- Genvalgt
b) Sekretær – ikke på valg
c) Kasserer – ikke på valg
d) Seniorudvalgsformand – på valg. Jan er villig til genvalg- Genvalgt
e) Ungdomsudvalgsformand – Lene træder tilbage i utide. Jesper Strande er villig til valg- Valgt
6. Valg af to revisorer, begge revisorer modtager gerne genvalg
Peter Schat-Holm og Steen Jørgensen er villige til genvalg- Valgt
7. Valg af revisorsuppleant
Allan Svendsen er villig til genvalg- Valgt
8. Eventuelt
Tennishal – hvor langt er vi
Der har været møde i kommunen med projektlederen for tennishallen. Udbud er klar til
udsendelse og byggetilladelse er ansøgt. Der vil ske noget indenfor de kommende 8 uger. Der er
god fremdrift i projektet. Planen er at der kommer 3 baner, omklædning/bad og køkken/spise
område bliver også en del hallen. Der udestår lige nu jordbundsundersøgelser og endelige
placering på det grønne område.
Kommentarer- Husk at gøre hvad der er muligt for bevarelse af det grønne.
Fælles træningstilbud, ens kontingenter på tværs af alle 3 klubber er ledestjernen for den
fremtidige drift af tennishallen. Samarbejde tennisklubberne imellem er rigtig vigtig for den
fremtidige succes af hallen.
Indholdet i hallen baner, lys osv er klubbernes ansvar at sikre bedst mulige vilkår.
Dialog med Viggo Janum
Viggo J. vil gøre alt hvad der er muligt for fremme udviklingen af projektet. Kommunen er
økonomisk udfordret af drift og vedligehold af op mod 100 bygninger. Derfor arbejdes der på
maksimal udnyttelse af de forskellige bygninger og at man måske kan klare sig med færre
bygninger. Hvordan skal det optimeres når det gælder tennishallen. Det samarbejde der bliver
lagt optil imellem klubberne er vejen frem og det er meget positivt.

Der er risiko for hallen skal benyttes af andre grupper. Hvilke andre grupper kan komme ind er
uklart?
Hvordan synliggørelsen af brugen af tennishallen sker, er afgørende for den politiske påvirkning
af projektet og den fremadrettede drift.
Ibrugtagningen af hallen kan blive særdeles udfordret i forhold til termin ”efterårsferie”.
Forvaltningen lover hallen færdig inden jul.
Kommentar modtaget fra forsamlingen samt konklusion fra dirigenten
•

Det fremlagte budget arbejder med en tennishal og ikke med økonomi til køb af
eksterne faciliteter, måske skal der i klubben kigges på budgetstyringen så klubben som
kan absorbere dette.
o Det vedtagne budget består ud fra de forudsætninger vi har for at skaffe baner
og driften.

Driften af klubbens hal i fremtiden er foreningernes fornemmeste opgave at optimere mest
muligt ift. brugen af timer til at spille tennis i.

