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Lystrup 18. januar 2018 

 

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup IF Tennis. 

 
Generalforsamlingen fandt sted onsdag den 10. januar 2018, kl. 19.00, i Lystrup Idrætscenter 

med følgende dagsorden: 

 

 
 

1. Valg af dirigent og referent. Som dirigent valgtes Per Aabo, som referent Henrik 

Ludolph. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med varsel i 

overensstemmelse med foreningens vedtægter. 

 

2. Bestyrelsens beretning. Formand Birte Baktoft aflagde beretning; denne er vedlagt 

referatet. John Lambert spurgte til nødvendigheden af aften blokbookninger, hvor der 

sjældent var fuldt besat. Birte oplyste, at bookningerne skete efter et skøn over 

interesse, og at der blev fulgt tæt med i belægningen, så der hurtigt kunne ske 

afbookninger, hvis behov ikke var til stede. 

 

Nina Holm roste de udsendte nyhedsbreve; efterlyste at der i brevene var et link til 

hjemmesiden. 

 
Beretningen blev godkendt. 

 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og redegør for foreningens økonomi. 

Kirsten gennemgik hovedposterne i det reviderede regnskab (kopi omdelt på mødet). 

Særligt bemærkedes udgiften til nyt hegn i 2018 for halvdelen af anlægget. Endvidere 

forventedes en unge vækstaftale med DGI, som måske kunne give en mindre 

nettoudgift. Samlet måtte 2018 forventes med et mindre underskud. 

Ole Olsen spurgte hvorfor indtægter fra kontingent var mindre end medlemsantal 

tilsagde. Kirsten oplyste at der i flere tilfælde, f.eks. introordning, sen indmeldelse mv., 

ikke kunne regnes med fuldt kontingent. 

John spurgte om regnskabet implicit betød uændret kontingent for 2018. Kirsten 

oplyste, at kontingent for 2018 vil blive besluttet af den nye bestyrelse senere. 

 

4. Behandling af indkomne forslag 

a. Rygepolitik på klubbens områder (forslag fra bestyrelsen). 

Birte begrundede forslaget, som er stillet ud fra et ønske om røgfrit miljø på 

banerne og på klubbens områder i øvrigt. Forslaget vedtaget. 

 

5. Valg til bestyrelsen.  

a. Birte Baktoft er på valg, genopstiller.  

Birte genvalgt. 

b. Henrik Ludolph (p.t sekretær) og Kirsten Balslev (p.t kasserer) er ikke på valg og 

fortsætter dermed. 

c. Per Aabo (p.t næstformand) og Margrethe Lind (pt. bestyrelsesmedlem) udtræder af 

bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår valg af Susanne Iversen som medlem. 
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Susanne blev valgt. 

d. Valg af 1 suppleant. Morten Lind Petersen genopstiller. Bent Hansen fortsætter ikke. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Morten Lind Petersen. Nina Holm blev valgt som 

suppleant. 

e. Forslag om at kunne supplere bestyrelsen og evt. suppleanter hvis der i kommende 

foreningsår vurderes behov herfor. 

Forslaget vedtaget. 

f. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valget.  

Ingen bemærkninger hertil. 

 

6. Valg af revisor. Birger Nielsen modtager genvalg. 

Birger blev genvalgt. 

 

7. Eventuelt. 

På spørgsmål fra Ole blev oplyst, at lørdagstennis mænd starter 0900. 

Karen Bille nævnte, at det generelt blev fremhævet som meget positivt, at klubben tog 

godt mod nye medlemmer. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden på generalforsamlingen. Birte afsluttede med 

tak til dirigenten og en særlig tak til de, der var udtrådt af bestyrelsesarbejdet. Der var 

efterfølgende samvær med traktement for de 22 deltagende. 

 

Generalforsamling mv. sluttede 2130. 

 

 

Birte Baktoft                                               Per Aabo 

Formand                  Dirigent                         
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