Generalforsamling i Vester Skerninge Tennisklub
torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19.00
i klubhuset ved motionscentret i Vester Skerninge-Hallen

Dagsorden ifølge vedtægter
1. Valg af dirigent
Thomas Tange Rasmussen blev valgt, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet ved brev udsendt til alle klubbens medlemmer 14 dage før generalforsamlingen.
2.

Formanden aflægger bestyrelsens beretning
Se vedlagte beretning sidst i referatet af formand Michael Grube Andersen. Beretningen
blev godkendt.
Bestyrelsen fremlagde projekt ”Fremtidens forening - med plads til flere aktiviteter,
fællesskab og udvikling”, der bl.a. indeholder nyt større klubhus med bad og omklædning,
ny slagvæg og to play-and-stay kunstgræsbaner. Projektet giver samtidig mulighed for
andre aktiviteter som fællesspisninger, foredrag/møder (også for f.eks. løbeklub og
cykelklub), sportsbegivenheder på storskærm, sang-/spilleaftener, turneringer og
træningslejre.
Det fremlagte projektforslag gav anledning til livlig debat blandt deltagerne på
generalforsamlingen.
Et større klubhus betyder mere oprydning, rengøring og vedligeholdelse, og bestyrelsen
blev opfordret til at tænke dette godt ind i det videre arbejde med projektet.
Finansieringen vil være en kombination af klubbens egne opsparede midler, lån og tilskud
fra puljer og fonde.
Bestyrelsen forventer at have svar fra de relevante fonde i efteråret
(august/september/oktober), hvor der indkaldes til medlemsmøde m.h.p. at præsentere
finansieringsplan og det endelige projekt, der efter planen skal indvies i foråret 2013.
Udendørskontingentet forventes at stige med kr. 100,- pr. medlem, så de forbedrede
faciliteter vil ikke betyde en voldsom kontingentstigning.
Den løbende vedligeholdelse af grusbanerne skal forbedres, og bestyrelsen undersøger
mulighederne i samarbejde med Svendborg Kommune – og laver en plan for arbejdet med
dette.

3.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Svend Jørn Lund fremlagde det underskrevne regnskab af klubbens to revisorer for 2011,
hvor resultatopgørelse viste et flot overskud på kr. 65.515. VST har i 2011 haft en udgift på
kr. 25.000,- til udarbejdelse af projektforslag og visualisering til nyt klubhus m.v.
Regnskabet blev godkendt.

4.

Behandling af indkomne forslag
Der var indkommet forslag fra bestyrelsen vedr. vedtægtsændring med den begrundelse,
at man ønsker at kunne få flere ind i bestyrelsen:
Forslag om 7-10 medlemmer i bestyrelsen (i stedet for 7 medlemmer og 1 suppleant)
Ny ordlød i vedtægterne:
§10, pkt. 5: Valg af bestyrelse og suppleant (HER SLETTES ”og suppleant”)
§15: ”…som består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 øvrige medlemmer”.
ÆNDRES TIL ”3-6 øvrige medlemmer. Maksimalt halvdelen af bestyrelsen er på valg i
et år.”
§17: tilføjes: ”Ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme”
Alle fremmødte til generalforsamlingen var stemmeberettigede, og vedtægtsændringerne
blev ved håndsrækning enstemmigt vedtaget.

5.

Valg af bestyrelse og suppleant
På valg:

Michael Grube Andersen
Jens Kock
Svend Jørn Lund
Dorthe Andersen

Ej på valg:

Morten Barkholt
Frank Bendtsen
Lone Bjerre Jensen

Suppleant:

Poul Lindblad

Alle på valg i bestyrelsen var villige til genvalg, og blev også genvalgt, dog med den
tilføjelse, at kasserer Svend Jørn Lund er valgt for 1 år, således at formand og kasserer ikke
er på valg samme år (jf. vedtægternes § 15).
Jf. den netop vedtagne vedtægtsændring om mulighed for udvidelse af bestyrelsen til 7-10
medlemmer, blev Poul Lindblad, Gert Christiansen og Bitten Karlovic indvalgt som nye
bestyrelsesmedlemmer. Dvs. suppleantbegrebet slettes.

6.

Valg af 2 revisorer og suppleant
Jesper Kremmer og Svend Erik Rasksen blev genvalgt som klubbens revisorer.
Axel Andersen blev genvalgt som revisorsuppleant.

7.

Eventuelt
Der blev fremsat ønske om, at referatet fra generalforsamlingen offentliggøres på
hjemmesiden samt fremadrettet at dagsorden for generalforsamlingen udsendes sammen
med indkaldelsen, jf. § 9 (dog kan indkomne forslag ikke fremgå, idet de senest indgår 5
dage før generalforsamlingen – og indkaldelsen foregår senest 14 dage før
generalforsamlingen).
Fremadrettet vil indkaldelse til generalforsamlingen ske ved udsendelse på e-mail.

---Dirigenten lukkede generalforsamlingen kl. 22.30.
Formanden takkede dirigenten for at styre slagets gang, og sluttede af med at minde
forsamlingen om, at VST altid har været præget af en positiv kultur – og det er vigtigt at
fastholde den også i fremtiden.
Tak for i aften.
37 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Referent:
Dorthe Andersen, sekretær
(referatet fra generalforsamlingen samt reviderede vedtægter er tilgængelige på
www.vstennis.dk )

Bilag:

Ordinær generalforsamling i Vester Skerninge Tennisklub
torsdag d. 29. marts 2012 kl. 19.00 i O/S-klubhuset
Formandens beretning:





















2011 – Højt aktivitetsniveau
Medlemstal rekordhøjt: 97  121  170  172  179  207  203  234  287  280  314
VST’ere
Stærk driftsøkonomi gør, at vi nu har sparet ca. kr. 200.000,- op til nyt klubhus m.v.
Vores værdier er det afgørende fundament for den stærke udvikling i klubben de seneste år
+ 55-tennis:
o Flot arbejde af tovholderteam
o Banerne besat alle formiddage på hverdage
o Klubmesterskaber + julefrokost
o Tennistur til Tyrkiet
VST-sommertennisskole
o flot og hyggelig afslutning med 100+ mennesker i alle aldre til grillaften på VST’s
anlæg
VST er en af de 3 stærkeste juniorklubber på Fyn – også målt på resultater i FTU’s
holdturnering
o U10 – nr. 2 på Fyn
o U12 – nr. 2 på Fyn
o U14 – nr. 2 på Fyn
o U16 – nr. 6 på Fyn
Veteranhold for femte år med i FTU’s holdturnering – endnu ikke som tophold
Seniorhold blev nr. 7 i 3. division – nedrykning efter 4-5 gyser ude mod Team Midtjylland
VST vinder af FTU’s Herrerække for 2. år i træk
VST vært for mange turneringer:
o VST Nordea Girls Only
o VST Nordea Kids & Senior Open
o VST Nordea Mixed Open
o Svendborg Kommune Mesterskabet i samarbejde med STK
o VST Nordea MiniTennis Cup
o VST/Svendborg Vinter/Sommer/Efterårs Cup (3 nye turneringer)
Glimrende samarbejde med Svendborg Tennisklub
VST-klubmesterskab i september – med mange deltagere
Flotte individuelle VST-resultater både på grus og i vinterens minitennisturneringer
o bl.a. VST-spillere i 10 ud af 20 finaler ved FM Ude for juniorer i 2011
Lines og hegn fornyet på bane 1 og 2 – løbende vedligehold af baner skal blive bedre
VSTennis.dk --> 49.854 besøg siden juni 2004 (41.714 besøg for et år siden)

2012 – Spændende udfordringer, flere opgaver – ekstra ressourcer
 Implementering af Klubmodul – online betaling og medlemsregistrering aflaster kasserer
o Meget nemmere og bedre kommunikation via Klubmodul
 Projekt ”Fremtidens forening – med plads til flere aktiviteter, fællesskab og udvikling”
o Finansiering skal på plads – projektering m.h.p. indvielse i foråret 2013
 Alle gode kræfter i spil





Tak til
Ca. 40 frivillige ledere og hjælpere i alle aldre og funktioner
- som har lagt mere end 3.000 frivillige arbejdstimer i klubbens tjeneste
- til stor værdi for samfundet
- og til VST’s sponsorer

