Referat af ALTS generalforsamling torsdag 17. januar 2019
1.

Jan Henriksen blev valgt til dirigent og Bjarne Højlund Pedersen til referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt (17/12 2018)
og derved beslutningsdygtig.
2.
Formandsberetning ved Børge Guldbrandt – (link) Formandsberetningen blev
godkendt med applaus
3.
Regnskab blev fremlagt af kasserer Niels Elmegaard – regnskabet forefindes på ALTS
hjemmeside.
Kassereren gennemgik regnskabets forskellige poster. Der blev stillet et spørgsmål
om, hvad udgiften i forbindelse med vedligeholdelse af baner dækkede over.
Kassereren forklarede, at udover materialeudgifter indeholder regnskabspunktet
også aflønning af Karl Madsen, der i 2018 blev ansat som banechef. Det blev også
forklaret, hvorfor klubben ikke har indtægter i forbindelse med kantinedriften.
Driften varetages selvstændigt af Carola, og derved tilfalder overskuddet hende.
I forlængelse af et ønske fra sidste års generalforsamling præsenterede kassereren
et detaljeret regnskabsbilag, som viste udgifter relateret til turneringstennis i ALTS.
Intern revisor Oluf Gandrup redegjorde for sin kontrol af regnskabet. Oluf Gandrup
indstillede til forsamlingen, at regnskabet godkendes uden anmærkninger.
Forsamlingen takkede Oluf og klubbens bogholder Jørgen Lanstorp for indsatsen.
4.
Bestyrelsen foreslog at kontingent forbliver uændret. Dette blev vedtaget.
5.
Valg af kasserer. Niels Elmegaard blev genvalgt med applaus.
6.
Valg af bestyrelsesmedlemmer. Andreas Moltke-Leth (hjemmesideansvarlig) og
Karen Wurlitzer (motionistaktiviteter) blev genvalgt med applaus.
Bestyrelsen består således i det kommende år af:

Formand Børge Guldbrandt
Kasserer Niels Elmegaard
Helen Vibe Lander (Kantine-aktiviteter)
Karen Wurlitzer (Motionist-aktiviteter)
Andreas Moltke-Leth (Hjemmeside-ansvarlig)
Markus Seier (Turneringstennis)
Bjarne Højlund Pedersen (Bygge og anlæg)
7.
Valg af suppleanter.
Anders Bagai valgt som 1.suppleant med applaus.
Inge Kampmann valgt som 2.suppleant med applaus
8.
De to interne revisorer Thomas Kehlet og Oluf Gandrup blev genvalgt med applaus.
9.
Der var ingen indkomne forslag.
10.
Eventuel
I formandsberetningen blev der redegjort for nogle overvejelser bestyrelsen havde
haft i forbindelse med etablering af kunstbaner på ALTS anlægget. Et medlem
ønskede yderligere information. Formanden forklarede, at bestyrelsen indtil videre
havde sagt nej til tiltaget dels på grund af de store etableringsudgifter og dels på
grund af ”klimaet” på anlægget i vinterhalvåret, som er karakteriseret ved sne, regn,
blade, nedfaldne grene, hvilket kan betyde at kun meget få vil anvende muligheden.
Bestyrelsen afventer erfaringer fra andre klubber, som vælger at etablere
kunstbaner.
Årets ”Frivilligpris” gik til Elisabeth Jensen og Thomas Føns for deres formidable
indsats i festudvalget med afslutningsfest, julefrokost og traktement ved
standerhejsning.

Formanden takkede dirigenten Jan Henriksen for at træde til som dirigent uden
varsel.
Anders Bagai orienterede om en tennisrejse til Malaga i perioden 21-28. april 2019.
Turen foregår i DGI regi. Yderligere oplysninger kan findes på ALTS´ Facebookside.
Anders og formanden opfordrede til at man benytter sig af DGI,s tilbud vedrørende
både turneringstennis og træningsforløb efter deltagernes ønsker.

