Næstved, den 09. Februar 2018

Referat af ordinær generalforsamling i Fladså Tennis
Tid og sted:
Søndag den 4. februar 2018 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
6. Valg i henhold til vedtægternes § 6
På valg er:

Kasserer for 2 år
Bestyrelsesmedlem for 2 år: Lene Damgaard (villig til genvalg)
Bestyrelsessuppleant for 2 år: Jan Christensen (villig til genvalg)
Revisor for 2 år
Revisorsuppleant for 2 år: John Nielsen (villig til genvalg)
Revisorsuppleant for 1 år

7. Eventuelt
Formand Marianne Birkekær bød velkommen til den ordinære generalforsamling i klubhuset i
Lov, mødet startede kl. 9:55.
1. Valg af dirigent
Hans R. Hansen blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt annonceret
iflg. vedtægternes §7 stk. 2 (annonceret 16/1-18) og dermed også beslutningsdygtig.
2. Valg af stemmetællere
Steen Genckel 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 Fladså Tennis for året 2017
Indledning
Så er endnu et år gået, og det er tid til at gøre status. Banerne er flotte, medlemstallet stigende og vi har
overskud. Men alt dette er vi ikke kommet sovende til – Tak kære medlemmer for jeres arrangement og
trofasthed.
Generalforsamling
D. 5/2 2017 havde vi generalforsamling i Fladså Tennis. Vi startede med dejlig morgenbrød til de 15
medlemmer der var tilmeldt dagen. Herefter blev der holdt et minuts stilhed for Jørgen Rasmussen og Mie
Svarre.
Efter en vis usikkerhed om klubbens fremtid, var der til generalforsamlingen snak og enighed om at vi
ønskede at Fladså Tennis skulle fortsætte. Posten som formand skulle vælges på generalforsamlingen og
udfordringen var at ingen havde meldt sig forinden. Knud Rasmussen forslår undertegnet Marianne
Birkekær som formand, det blev et ja og generalforsamlingen valgte derefter undertegnet som formand.
Bestyrelsesmedlem for 2 år : Pernille Svarre foreslås og vælges. Bestyrelsesmedlem for 2 år : Lisbeth Olsen
villig til genvalg og vælges. Hermed blev det en bestyrelser udelukkende af kvinder. Øvrige poster blev besat
uden problemer.
På generalforsamlingen var der en god snak om aktive feriedage, hvordan vi får flere medlemmer,
tirsdagstræningerne og den store betydning alt den frivillige arbejde har for at bevare foreningen og
vedligeholdelse af banerne.
Bestyrelsen har afholdt 3 møder i året.
Sjælland Syd
I Sjælland Syd vinter 2017 i Næstved deltog Fladså med 3 spillere. Ved det årlige Sjælland Syd stævne
sommer 2017 i Næstved deltog Fladså med 6 spillere. Lene og Lisbeth vandt serie 3 damedouble og Robert og
Carsten vandt serie 3 Herredouble. Der er en super hyggelig turnering og vi må fortsat arbejde på at få nogle
flere med fra Fladså fremover. Sjælland Syd afholder 2 møder om året hvor Marianne har deltaget i
evaluering de 2 stævner. Møderne går på skift mellem klubberne.
Klargøring og standerhejsning
Den nye sæson startede med standerhejsning tirsdag den 25. april. Men inden vi kom så langt, havde mange
af foreningens trofaste medlemmer lagt et stort frivilligt arbejde i at klargøre banerne og klubhuset samt de
øvrige arealer omkring anlægget. Den første weekend var vi ca 12-15 personer som tog fat, hvilket betød
oprydning i områder vi ikke før havde haft overskud til. Blandt andet fik vi fjernet en del fliser der lå bag
skuret. Oprydning i skuret blev der også tid til. Der er med stor fordel og et godt resultat brugt en del
jernvitriol.Det var også med stor fornøjelse, at erkende at vi måtte deles om de nybagte boller weekenden
efter, idet 3 tilmeldte blev til 8. Det var nogle hyggelige dage og jeg vil gerne ved denne lejlighed rette en
meget stor tak til alle, der på den ene eller anden måde har bidraget til det færdige resultat. Det så så flot ud
hele sommeren og forbipasserende har også kommenteret på det flotte område. Uden jeres hjælp var vi ikke
kommet i gang med at spille tennis i 2017 til den fastsatte dag for standerhejsningen. Endnu engang tak for
det.
D 18/5 havde vi desværre ubudne gæster på anlægget. Tak til Robert for rep. af lys, samt opsætning af
overvågningsmærker.
Turneringshold i DGI
Vi deltog i 2017 med 2 hold i DGI-turneringen og det i samme række. Resultaterne har været at læse på
foreningens hjemmeside.
Tirsdagshygge
Tirsdagshyggen igennem hele sommeren været en stor succes. Der har mange aftner været fyldt helt op,
stemningen har været rigtig dejlig og vi kan kun opfordre alle, såvel nye som gamle medlemmer, til at møde
op. Det er specielt en god måde for nye medlemmer at lære nogle personer at kende.
Junior- og seniortræning
Juniortræningen blev også i år om tirsdagen. Det har været David og undertegnet der har afholdt dette med
ca 10 skønne unge mennesker. Vi havde i starten ønsket 2 aldersgrupper, men de fleste var 12-15 år, derfor
kom der ikke aldersopdeling. De unge har haft stor glæde af boldmaskinen vi arvede fra Næstved Tennisklub.
Men da den er lidt stor og tung ansøgte vi Nordea fond om en ny og smart model. Ansøgningen var på 22.475
kr, vi fik 10.000 til støtte. Tak for det.

David og Marianne har deltaget i DGI trænerkursus d 11/6 i Vordingborg.
Der blev gennem DGI tilbudt selvbetalt seniortræning, det var 1 dag vi var 6-8 deltagere. Ensuper god dag
som vi ønsker gentaget. Der har i DGI været tilbudt seniortræning som har gået på skift i klubberne på
sydsjælland. Desværre var opbakningen ikke helt så stor som ønsket, men et par træninger blev det da til.
Aktive Feriedage
Vi afholdte aktive feriedage gennem Næstved kommune d 9-11 august. Der var 13 deltager, hvoraf de 6 var fra
egne rækker. Jesper (DTF uddannet instruktør) stod for træningen, med Marianne og David som hjælper.
Der var 3 dage med stor succes, som vi bestemt har i sinde at gøre igen. Tilskud på 9924 kr fra Næstved
kommune.
Landsstævne
Jette, Lene og Lisbeth deltog i et fantastisk DGI landsstævne i Ålborg.
Næstved kommune
Næstved kommune har i 2017 leveret 3 tons grus til banerne, som en plaster på såret at materialepuljen er
sparret væk. Angående krattet bag ved slagbanen har formanden skrevet 2 gange til Næstved kommune at vi
ønsker krattet fjernet, så det håber vi sker inden sæsonstart.
Klubturneringen
Endnu engang lykkedes det at stable en klubturnering på benene med hele 19 seniorspiller og 6 juniorspiller
tilmeldt fordelt på 8 rækker. Der blev spillet alle mod alle i de opdelte rækker, hvilket gav lidt udfordringer i
herredoublen, som ikke blev færdigafviklet. Fremover vil turneringsudvalget se på alternative løsninger.
Bestyrelsen har givet fuld opbakning til dette. Der blev afviklet klubturnering i dame- og herresingle, dameog herredouble og mixed double, herresingle oldboys, samt juniordouble. Der var kun 1 genganger på
sejrsskamlen – H.C. Om aftenen var der sæsonafslutning med 20 tilmeldte. En flot deltagelse og et godt
arrangement. Der blev serveret en velkomstdrink samt en hovedret, som var grill med tilbehør fra William
Tolstrup + Hannes Herligheder og chokolademousse til dessert. Det hele sluttede med kaffe/te og socialt
samvær. En rigtig hyggelig aften. Der skal også lyde en stor tak til alle, der har medvirket til afviklingen af
klubturneringen på den ene eller anden måde.
H.C. Jensen/Jens B. Hansen - Steen Genckel/William Tolstrup 6-3/6-3
Tais Andersen - David Tolstrup 6-4/6-4
Lisbeth K. Olsen - Marianne Birkekær 5-7/6-0/6-1
Marianne Birkekær/Gitte Nonbo - Lisbeth K. Olsen/Pernille Svarre 6-4/6-2
Carsten Pedersen/Lene Damgaard - Carsten Hadsbjerg/Gitte Nonbo 3-6/6-1/6-4
H. C. Jensen/Aage Hansen 6-2/6-3
Thomas/Gustav- Lærke/Ida 6-0/6-1
Ida/Nicklas - Lærke/Jonas 7-5/4-6/6-3
Information via e-mails og hjemmeside
Vi informerer vore medlemmer via e-mails og hjemmeside. Hvilket vi fortsætter med. Som noget nyt har vi
oprettet en Facebook side, som i meget gerne må være aktiv på.
Ønsker og nye initiativer på anlægget
Vi ønsker at starte skumtennis i Fladsåhallen i april.
Fladsåhallens bestyrelse har i 2017 startet et projekt med udvidelse af hallen, vi har foreslået en
paddeltennisbane i den forbindelse.
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. Derfor må vi fortsat stå sammen og hjælpes ad, hvis Fladså Tennis skal overleve. 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 2017. Ingen nævnt, ingen
glemt. Det er dejligt, at der fortsat er nogen, der tilbyder sin frivillige hjælp til klubben.
Samarbejde med DGI
DGI har fået ny tenniskonsulent som tilbyder at hjælpe til med opstart ifm skumtennis.
Tennissportens dag sidste år havde vi været lidt sent ude med, så der kom ikke nogen nye medlemmer på
anlægget. Tak til Steen som stod til rådighed på banerne denne dag.
Vi tilmelder os igen i 2018 d 5/5, men denne vil vi lave introduktion og orientering for nye medlemmer bl.a
konfirmander.

Medlemstal
Medlemstallet i 2017 været stigende. Vi sluttede året med 48 medlemmer. Det er 8 mere end i 2016. Se
nedenstående opgørelse. Vi håber på flere medlemmer i 2018. Vi skal hjælpe hinanden med at gøre
opmærksom på vores dejlige baner i Lov og opfordre nye til at komme og prøve. Tag en gæst med – der er jo
2 gratis prøvetimer.
Årstal
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Junior
20
27
22
24
22
17
13
14

Senior
68
50
40
38
34
31
27
34

I alt
88
77
62
62
56
48
40
48

Afslutning
Til slut vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen, tusind tak fordi i har hjulpet mig på vej. Det har været en
fornøjelse at arbejde sammen med jer. Tak til Jette som stopper som kasser gennem mange år, du har været
lynhurtig og effektiv. Tak for et godt og positivt samarbejde. Også en stor tak til samtlige personer, der har
ydet en indsats på den ene eller anden måde for Fladså Tennis i året 2017. Uden jeres hjælp havde det ikke
været muligt at få foreningen til at fungere. Tak til kommunen og eksterne samarbejdspartnere for at godt og
positivt samarbejde. Tak til Nordea fonden for støtte til boldmaskine.
Marianne Birkekær
Formand for Fladså Tennis

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Regnskabet blev gennemgået af kassereren og viser indestående på kr. 89.313 +
kassebeholdning på kr. 882. Regnskabet viser et overskud på kr. kr. 5.395 som primært
skyldes lille tilgang i medlemmer, større tilskud fra Næstved Kommune samt mindre udgifter til
grus og materialer.
Der blev stillet enkelte spørgsmål til regnskabet som kassereren svarede på, herunder
nedgang i udgift til el som skyldes, at klubhuset var lånt ud i vinteren 2017, hvorfor der sidste
år var større udgifter til el (2017 er normalforbrug). Der blev stillet spørgsmål til fordeling af
medlemstilskud/lokaletilskud fra kommunen, kassereren har kontrolleret tallene, men mener
at Næstved Kommune har byttet om på fordelingen.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
5. Indkomne forslag
Ingen.
6. Valg i henhold til vedtægternes § 6
Kasserer for 2 år:
Best. medlem for 2 år:
Best. suppleant for 2 år:
Revisor for 2 år:
Revisorsuppleant for 2 år:
Revisorsuppleant for 1 år:

Jens B. Hansen foreslås af bestyrelsen og bliver valgt
Lene Damgaard, genvalgt
Jan Christensen, genvalgt
Jette Dambæk foreslås af bestyrelsen og bliver valgt
John Nielsen, genvalgt
Steen Genckel foreslås af bestyrelsen og bliver valgt

7. Eventuelt
1. Jette Dambæk modtager gave (armbånd) som tak for 10 år som kasserer.
2. Jan Christensen meddeler at han ikke kan påtage sig opgaven med at vedligeholde
slagbanen i denne sæson. Han glæder sig til stadig at være baneansvarlig for bane 1
samt græsareal udenom banerne. Roser klubben og bestyrelsen for godt arbejde og et

dejligt sted at være. Snak om at det er vigtigt at bruge slagbanen – alternativt hvad
den ellers kan bruges til – Knus Rasmussen foreslår petanquebane.
3. Generel snak om hvad man kan gøre for at hverve flere medlemmer.
Hans Hansen fik lidt vin som tak for styring af mødets gang.
Mødet sluttede kl. 11:05

Referent: Lene Damgaard

_____________________
Hans R. Hansen, dirigent

