Næstved, den 2. marts 2020

Referat af ordinær generalforsamling i Fladså Tennis
Tid og sted:
Søndag den 23. februar 2020 i klubhuset i Lov.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag
5.a Udvalgsstruktur arbejdsopgaver, forslag fra bestyrelsen
6. Valg i henhold til vedtægternes § 6
På valg er:

Kasserer for 2 år: Jens B. Hansen (villig til genvalg)
Bestyrelsesmedlem for 2 år: Lene Damgaard (villig til genvalg)
Bestyrelsessuppleant for 2 år: Jan Christensen (ønsker ikke genvalg)
Bestyrelsessuppleant for 1 år: Tais Skovgaard (kan ikke genvælges)
Revisor for 2 år: Jette Dambæk (villig til genvalg)
Revisorsuppleant for 2 år: John Nielsen (villig til genvalg)

7. Eventuelt
Formand Marianne Birkekær bød velkommen til den ordinære generalforsamling i klubhuset i
Lov, mødet startede kl. 9:55.
1. Valg af dirigent
Helmer Jacobsen blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt annonceret
iflg. vedtægternes §7 stk. 2. Det blev bemærket, at der var en trykfejl i mailudsendelsen, hvor
der var skrevet 2019 i stedet for 2020, men dirigenten modtog ingen indvendinger og
generalforsamlingen var dermed også beslutningsdygtig.
2. Valg af stemmetællere
Jan Christensen og Knud Rasmussen blev valgt til at løfte denne opgave.
3. Bestyrelsens beretning
Formand Marianne Birkekær aflagde bestyrelsens beretning, beretningen blev taget til
efterretning og vedtaget.
Den gengives her ubeskåret i referatet.

Beretning for Fladså Tennis for året 2019
Indledning
Sikke et år fra 47 medlemmer i 2018 til 65 medlemmer i 2019 – en stigning på ca. 40 %. Det
er super flot og jeg vil indlede min beretning med en STOR TAK til Karen Lisbeth og Jens for at
gribe bolden der blev kastet op. Da ideen kom på bordet husker jeg tydelig første kommentar
” de børn gider da ikke spille tennis med os gamle”, min kommentar var vist bare ” jo, de gør”
– og undskyld men ”hvad sagde jeg”. I har virkelig gjort en kæmpe indsats for at få børnene i
vores område til at gå til tennis.
Generalforsamlingen
D. 24 februar 2019 havde vi generalforsamling. 12 medlemmer var mødt op til morgenbrød.
Helmer Jacobsen havde takket ja til at være dirigent. På valg var formand Marianne Birkekær,
som var villig til genvalg og blev valgt. Derud over var Lisbeth Olsen og Pernille Svarre på valg
og takkede ja til genvalg. Hvorefter vi endnu engang har fuldtallig bestyrelse.
På generalforsamlingen blev der vedtaget vedtægtsændringer, bla således at vi indkalder til
generalforsamlingen på mail og på hjemmesiden.
Derudover blev der fremlagt et forslag fra bestyrelsen om etablering af automatisk
vandingsanlæg. Der blev fremlagt et tilbud på ca 130.000 kr, dette forventede vi kunne
mindskes ved brug af frivilligt arbejde. Mere om dette senere, men på generalforsamlingen
blev der drøftet mange meninger og holdninger, men alle var enige om at det var et godt
projekt.
I 2019 har bestyrelse afholdt 4 møder, samt adskillige ad hoc møder.
Klargøring og standerhejsning
Klargøring af vores baner startede d. 6-7 april. Igen i år troppede trofaste medlemmer op og
arbejdede flittig og effektiv. STOR TAK til jer alle for det flotte arbejde. Vi kom endnu et skridt
med oprydning og beskæring.
D. 23 april kunne vi så holde standerhejsning, en kold og blæsende aften. 14 var mødt op og 8
spillede tennis.
Turneringshold i DGI
Efter 2019 havde vi også 3 DGI hold og det blev til mange hyggelig stunder med andre
klubber.
Tirsdagshygge
Igen i 2019 var der stor opbakning til tirsdagshygge. Dog ikke helt så godt som i 2018, hvilket
måske skyldes vejret. Men de fleste aftner har der været til 2 baner.
Vil også her nævne at det glæder at der også er hygge fredag formiddag.
Junior – senior træning
Men vi må sige at 2019 blev junioråret. Der hele startede med skolesamarbejdet som Karen
Lisbeth og Jens gik ind i med 120 %. I har gjort et kæmpe arbejde for de unge mennesker.
TAK endnu engang. Hver onsdag har i stået klar med saftevand mm til de unge, taget en snak
med forældrene osv. Skoleforløbet blev til 4 gange med opdelt drenge og piger med 3
klassetrin. Til første juniortræning var der 6 fra 3. klasse, men 12 i alt til første træning. Dette
blev dog øget til 15-16 resten af sæsonen.
Bestyrelsen havde lavet en samarbejdsaftale med Kasper Kofoed som i første omgang havde
sagt Ja til af tage træningen indtil sommerferien. Heldigvis ville Kasper forlænge kontrakten i
sensommeren. Træningen blev i 2019 rykket til onsdag eftermiddag, hvilket også har betydet
mere liv på banerne fordelt over ugen. Ikke nok med det har 2 af klubbens trofaste juniorer
gennem mange år valgt at etablere mandagstræning. Stor tak til Ida og Lærke for dette
initiativ.
Ikke nok med det, de 2 piger har også startet tennistræner uddannelsen med K1, hvilket vi i
bestyrelsen sætter stor pris på.
Vi kan nu for alvor sige at der er startet en ny generation af tennisspillere i Fladså Tennis.

Vandingsanlæg
2019 blev meget begivenhedsrigt for Fladså Tennis. Bestyrelsen valgte at nedsætte en
projektgruppe til at styre projekt vandingsanlæg. Ført an af Jens B Hansen sammen med
Lisbeth Olsen og John Rasmussen blev projektet en realitet. Der blev indkaldt til
medlemsmøde d 29 august til orientering af projektet.
Herefter gik arbejdet i gang, hurtigt kunne vi se at det stor gravearbejde måtte vi ha hjælp til
fra gravemaskine. Hvilket vi er mange der var rigtig glade for. Også dette var med til at
etablere vand på alle 3 baner.
Jeg vil tillade mig at takke jer alle 3, men speciel Jens har også her gjort et kæmpe stykke
arbejde. Du besøgte andre klubber, ringede rundt og undersøgte mulighederne. Du søgte
fonde, lavede regnestykker, skaffede arbejdskraft og tilbragt utallige timer med elektriker mf
på anlægget. Tak for det store arbejde og tak til alle jer der troppede op og hjalp til. Det er
virkelig så godt gået og vi glæder os alle til at indvie anlægget d. 2 maj til tennissportens dag.
Klubturnering
Endnu engang lykkes det at stable en klubturnering på benene.
Kun 14 medlemmer havde meldt sig – hvilket var skuffende. Så fremadrettet må vi hjælpe
hinanden med at få os tilmeldt til tiden og få flere med.
Derudover var der igen udfordringer med at få kampene spillet til tiden – trods sen dato for
finaledag. Vi havde kun 3 finaler i år.
Efter turneringen blev vindnet taget ned og der blev gjort klar til klubfesten. Det blev til en
meget festlig aften med 20 deltagere – nye og gamle medlemmer. Underholdning, hygge og
snak.
Herredouble
Jan Christensen/John Nielsen - H.C. Jensen/Jens B. Hansen
6-4, 7-5
Mix-double
Gitte Nonbo/Carsten Hadsbjerg- Lisbeth Olsen/Knud Rasmussen
6-1, 6-0
Herre-single
Aage Hansen - H.C. Jensen
6-3, 7-5
Diverse
Vi havde ”ukendte” gæster på banerne, gåden blev dog opklaret og de unge mennesker
undskyldte mange gange. Husk at spørge ind til dem i møder på banerne, det kan være nye
medlemmer eller det kan være kommende medlemmer. Tag ansvar, hjælp hinanden og byd
alle velkommen i klubben.
Nye tiltag
Seniortræning onsdag kl. 18-19 med Kasper Kofoed, tilmelding til Kasper og træningen
gennemføres med mindst 3 spillere.
Der skal være klubmesterskab el for de mange juniorer og vi ønsker at involvere forældrene
mere i foreningsarbejdet.
Ønsker om haltider til juniortræning i vinteren 20/21.
Pasning af anlægget
Pasning af anlæg og klubhus er fortsat nogen af de store opgaver, der skal løses for at få
klubben til at fungere. Jo flere vi er om at løse opgaverne, jo mindre er der til hver enkel. I
samme forbindelse vil jeg også benytte lejligheden til at sige tak til de mange frivillige
hjælpere, der har hjulpet os på den ene eller anden måde i 2019. Det er dejligt, at der fortsat
er nogen, der tilbyder sin frivillige hjælp til klubben.
Jan har gennem mange års arbejde med bane 1 og valgt at trække sig fra denne opgave. Tak
for den store indsats også udenfor hegnet med græsset og vores indgangsområde.

Bestyrelsen vil gerne tænke andre tanker ifm opgaverne på anlægget. Det kunne være
forskellige udvalg, hvor man i teams melder sig til at hjælpe til. Hvis dette ikke viser sig være
muligt, kan der undersøges hvad det koster at købe sig til ydelserne.
Medlemstal
Medlemstallet i 2019 endte på 65 medlemmer, heraf 27 mellem 0-18 år. Det er super flot og vi
håber rigtig meget at vi kan fortsætte væksten. Det kræver initiativ og hårdt arbejde, men den
opgave er jeg sikker på vi kan løfte i fællesskab.
Afslutning
Til slut vil jeg gerne sige Tak til bestyrelsen, tak for at gribe boldene der er blevet kastet op.
Det er rigtig dejligt at både Jens og Lene har takket ja til genvalg. 2019 blev et godt år for
Fladså Tennis med udvikling og det er fordi i bestyrelse og medlemmer har ydet en kæmpe
indsats. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer.
Til slut vil jeg benytte lejligheden til at udnævne en æresmedlem af klubben. Det er en stor
ære at få lov til dette. Vedkommende har været en, som en spiller udtalte, ”outstanding som
holdleder”. Han satte holdene, vurderede styrken på dagen ( hvis enkelte havde været i byen
dagen før) sørgede for tonen i pausen, gav gode råd til både hjemme og ude kampe. Og i
toppede med at vinde SLTU serie 2. Personlig vil jeg også takke for dit arrangement og jeg
husker tydelig en tirsdag aften hvor Pernille og jeg fik lov at spille en mix double med dig og
Helmer, under kampen kommenterede du
”Ok, der er ikke meget konetennis over jer”, jeg ved ikke hvad du havde regnet med Bent men
vi fik en rigtig god og hyggelig kamp ud af det.
Tillykke med æresmedlemsskabet og Tak for din indsats i klubben gennem årene.
Marianne Birkekær
Formand for Fladså Tennis

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Regnskabet blev gennemgået af kassereren og viser indestående på kr. 56.529. Regnskabet
viser et underskud på kr. kr. 36.741 som var forventeligt, da det primært skyldes etablering af
nyt vandingsanlæg.
Der blev ikke stillet spørgsmål til regnskabet som blev enstemmigt vedtaget.
5. Indkomne forslag
5.a Udvalgsstruktur arbejdsopgaver, forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen fremlagde et forslag omkring forskellige udvalg til arbejdsopgaver som skal løses
på og udenfor banen. Den primære grund til dette er manglende baneformand til bane 1, samt
ønske om at andre opgaver kan uddelegeres til medlemmer, så der er bedre styring samt
overblik over hvad der skal laves. Der blev stillet lidt spørgsmål til forslaget som formanden og
kassereren besvarede bedst muligt, og der var flere som var villige til at hjælpe med at
vedligeholde banerne i løbet af året. Forslaget blev enstemmigt vedtaget i den forstand, at
bestyrelsen kan arbejde videre med forslaget.
6. Valg i henhold til vedtægternes § 6
Kasserer for 2 år:
Best. medlem for 2 år:
Best. suppleant for 2 år:
Best. suppleant for 1 år:
Revisor for 2 år:
Revisorsuppleant for 2 år:

Jens B. Hansen, genvalgt
Lene Damgaard, genvalgt
William Tolstrup blev foreslået og valgt
Carsten Pommer stillede op og blev valgt
Jette Dambæk, genvalgt
John Nielsen, genvalgt

7. Eventuelt
1. Jan Christensen stillede spørgsmål omkring hvad der skal ske med minibanen og
formanden svarede på dette, det er meningen at linerne skal tages op, så den kan
bruges til slagbane.
2. Knud Rasmussen spurgte til hvornår resten af arbejdet med vandingsanlægget skal
foregå. Udvalget svarede, at det er planen at det skal ske inden påske og at anlægges
skal afprøves inden klargøringen af baner.
3. Helmer Jacobsen stillede spørgsmålstegn ved om de mange sten på linerne om vinteren
er nødvendige? Knud Rasmussen svarede på dette, da han har erfaret, at der et år lå
for få sten og brædderne dermed blæste af.
4. Formanden oplyste datoer på klargøring af anlæg (18+19/4, 25+26/4 kl. 9-12) samt
tennissportens dag/standerhejsning/indvielse af vandingsanlæg som i år vil blive en
festdag den 2/5-2020.
Helmer Jacobsen fik lidt øl som tak for styring af mødets gang.
Mødet sluttede kl. 10:55

Referent: Lene Damgaard

_____________________
Helmer Jacobsen, dirigent

