Referat af Farsø Tennisklubs ordinære generalforsamling i Dronning Ingrid
Hallerne mandag den 7. marts 2022 kl. 19.30
Formand Niels Frede Bertelsen bød velkommen til de pænt mange fremmødte og gik derefter over til
dagsorden:

1. VALG AF DIRIGENT: Palle Asmussen valgtes og konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig.

2. FORMANDENS BERETNING: Formanden aflagde en fyldig beretning over klubbens aktiviteter og øvrige
forhold, herunder forskellige tiltag, som havde bevirket en fin medlemsfremgang (se særskilt referat).
Beretningen godkendtes enstemmigt og med applaus.

3.
a) AFLÆGGELSE AF REGNSKABET: Kasserer Kai Ole Sørensen aflagde det reviderede regnskab der
udviste et mindre underskud. Han redegjorde for at det hovedsagelig skyldtes nyttige indkøb, f.eks. en
boldmaskine der var dyrere end forventet og andet der ikke direkte havde med driften at gøre. Regnskabet
godkendtes enstemmigt.
b) FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT. Det nuværende kontingent: Seniores kr 700 og juniores kr 400
fastsattes uændret. Gruppe 2+2 fastsattes til kr. 1000. Enighed om at indføre senior 65+ kr. 300 (og ingen
nøgle)

4. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG. Der blev fra bestyrelsens side stillet forslag om revidering af
vedtægterne og et renskrevet eksemplar med ændringerne blev uddelt til alle fremmødte og blev
omhyggeligt gennemgået. Den væsentligste ændring var i § 7, 1. afsnit, der fastsætter antallet af
bestyrelsesmedlemmer. Dette antal ændres fra 5 medlemmer til 5 – 7 medlemmer. Øvrige ændringer var
ubetydelige bortset fra §7 sidste afsnit, ifl. hvilken der skal vælges en juniorrepræsentant. Denne
bestemmelse udgår helt. De reviderede vedtægter blev vedtaget enstemmigt. idet bemærkes, at den
ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig iht vedtægternes § 10 stk 1, jvf § 10 stk 6, 1. pkt.

5. VALG AF BESTYRELSE OG REVISOR.
På valg til bestyrelsen: Niels Frede Bertelsen, Kai Ole Sørensen og Per Møller
På valg til revisor: Palle Asmussen
Da der var enighed om at antallet af bestyrelsesmedlemmer skulle øges til 7, blev ......følgende foreslået:
Niels Frede Bertelsen, Kai Ole Sørensen, Per Møller, Brian Thorup og Thor Bak.

Da der ikke var modkandidater var de pågældende således valgt til bestyrelsen.
På valg til revisor: Palle Asmussen, som blev genvalgt

6. EVENTUELT: Her drøftedes bl.a. forårsklargøring og sæsonstart.
Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og takkede for rimelig god ro og orden, og
formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand: Brian Thorup
Næstformand: Claus Brink Laursen
Kasserer: Kai Ole Sørensen
Bestyrelsesmedlem: Niels Frede Bertelsen
Bestyrelsesmedlem: Palle Folkerman
Bestyrelsesmedlem: Per Møller
Bestyrelsesmedlem: Thor Bak

