Referat af ALTS generalforsamling torsdag den 16.november 2017
1
Ernst Max Nielsen valgt til dirigent, Helen Vibe Lander til referent
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt, og dagsordenen blev godkendt.
2
Formandsberetning v. Børge Guldbrandt – Formandsberetningen (link)
Kommentarer fra:
Thomas Kehlet: savner at man ikke kan købe kaffe, øl mm i kantingen om eftermiddagen
Vibeke Østergaard: efterlyser at hjemmesiden oplyser, hvilke dage man kan forvente kantinen er åben, samt
menuoversigt.
Carola oplyste hertil, at der skal være tilmeldt mindst 10 til spisning senest inden kl 16 på dagen
Formandens beretning godkendt.
3
Regnskab fremlagt ved kasserer Niels Elmegaard (http://alts.dk/wp-content/uploads/2017/11/ilovepdf_merged.pdf)
(link)
Thomas Kehlet - roser regnskabsførelsen, men stiller spørgsmål til vores udgifter til medlemskab af Dansk
Tennisforbund, elitetræning og veterantræning. TKs skriftlige indlæg (link)
Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen til næste års generalforsamling at gøre rede for udgifterne hertil med
et mere detaljeret overblik over, præcis hvor mange af klubbens medlemmer, der har glæde af dispositionen.
Generalforsamlingen pålægger desuden bestyrelsen at undersøge, hvad lysanlæg på bane A vil koste, og om
klubben vil kunne opnå tilladelse til at etablere det.
Revisorerne Oluf Gandrup og Thomas Kehlet indstiller regnskabet til godkendelse uden anmærkninger.
Regnskabet godkendt med henstilling om, at regnskabet gøres tilgængeligt på hjemmesiden, så tidligt som muligt.
4
Kontingent uændret

5
Valg af formand:
Børge Guldbrandt genvalgt som formand med applaus.
6
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Helen Vibe Lander (Kantineansvarlig) genvalgt med applaus.
Ole Würtz (Hus- og Anlæg-ansvarlig) genopstiller ikke og blev erstattet af
Bjarne Højlund Pedersen - anbefalet af bestyrelsen - valgt med applaus.
Lars Lynge (turneringsansvarlig) er trådt ud af bestyrelsen midt i perioden.
Som ny turneringsansvarlig anbefalede bestyrelsen Markus Seier - valgt m applaus.
Niels Elmegaard (kasserer), Andreas Moltke-Leth (Hjemmesideansvarlig), og Karen Wurlitzer (motionistaktiviteter) er ikke på valg før ved næste generalforsamling.
7
Suppleanterne Knud Simonsen og Inge Kampmann genvalgt med applaus.
8
Valg af revisorer:
Oluf Gandrup og Thomas Kehlet genvalgt med applaus.
9
Indkomne forslag:
Renovering af slåmur – forslag fra Frans Ahlgreen
Bestyrelsen anbefaler at iværksætte renovering ved aftale med murer. Einar From foreslog muren gjort konkav.
Forslaget blev afvist, da det vil være en langt dyrere løsning end pudsning af muren.

Vedtægtsændring: Bestyrelsesforslag om at vedtægterne ændres (se hjemmesiden), så regnskabet fremover
følger kalenderåret, blev vedtaget ved håndsoprækning. De nye vedtægter gælder fra 1. februar 2018. Næste
generalforsamling afholdes således ultimo januar 2019.
Det henstilles at regnskabet kommer på hjemmesiden en uge før generalforsamlingen.
Ad 10 - Evt.
Frivilligpris 2017 tilfalder Morten Halvorsen som dedikeret og succesfuld træner for 1. divisions dameholdet.
Ros også til NE for indsatsen som kasserer OG for med kort varsel at overtage rengøring af klubhuset.

