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Jan Klausen blev valgt som ordstyrer på anbefaling fra bestyrelse. 
 
Ordstyrer konkluderede at generalforsamling var rettidig indkaldt og at der var indkommet 1 forslag. 
 
Formandens beretning blev godkendt. 
I beretningen konkluderede fromanden at de forventede aktiviteter var blevet gennemført, og at der havde 
været et godt fremmøde ved alle afholdte arrangementer. Både de festlige og arbejdskrævende. 
 
I forbindelse med debatten efter formandens beretning efterlyste Robert mere aktivitet for at tiltrække flere 
unge til klubben. Flere scenarier blev gennemgået. Konklusionen på disse var et pålæg til den nye 
bestyrelse at undersøge nye muligheder, men at det ville blive svært uden en ildsjæl der brændte for sagen, 
og som også havde tiden. 
 
Kasseren fremlagde regnskabet som blev enstemmigt godkendt, efter en kompetent og sober gennemgang. 
Resultat et lille overskud. 
 
I forbindelse med regnskabet blev nye kontingent muligheder for børn og familier diskuteret. Konklusion på 
denne diskussion var at bestyrelsen ville se på en ny model for kontingent til børn og familie kontingent. Men 
også at selvom medlemsskabet var gratis for børn ville det ikke medføre mange nye medlemmer. 
 
Indkomne forslag: 
Beskæring af beplantning omkring tennisbanerne, så at der kommer mere lys og luft omkring. 
 
Formanden meddelte at beplantningen var Hal foreningens ansvar. Formanden vil forelægge halforeningen 
spørgsmålet og forhøre sig om eventuelle planer. 
 
Valg af bestyrelse: 
Bestyrelsen foreslog at bestyrelsen blev reduceret til 3 medlemmer, da dette synes mere passende med det 
aktuelle medlemsantal. 
 
Den nye bestyrelse blev enstemmigt valgt og kom til at bestå af følgende medlemmer: 
Formand Erik Askov valgt for 2 år. 
Kasserer Linda Lerche 
Medlem Dorte Bjur. 
 
Suppleanter. 
1 Erik Jensen. 
2. Berit Larsen 
 
Klubben siger mange tak for indsatsen til det afgående bestyrelsesmedlem Birgitte Kanneworf 
 
Eventuelt: 
Formanden fortalte en lang og underholdende rejsehistorie fra den virkelige og store verden: 
 
Majbrit konstaterede at der var gennemført 6 søndagstræf i løbet af sommeren, med et rimelig godt resultat. 
Den endelige stilling i puljen er ikke afgjort da modtanderne mangler den sidste kamp. 
Der blev også konstateret at det var svært at finde piger til at deltage. Så næste år kom frit frem. 
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