Generalforsamling i HPTI Tennis, 11. juni 2019
Dagsorden iflg. vedtægter
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Forelæggelse af regnskab og budget
Fastlæggelse af kontingent for 2020
Bestyrelsen foreslår samme kontingentpriser som 2019
5. Indkomne forslag
a. Hedvig – tilføjelse til kontingent
Voksne på dagpenge: 700 kr. Voksne på kontanthjælp: 600 kr.
Børn af forældre på dagpenge eller kontanthjælp: 200 kr. (ikke mulig at få halvårlig
kontingent)
Ved indmeldelse afgives en underskrevet tro- og loveerklæring i hht. gældende
regler fra STAR
6. Valg af bestyrelse
Der skal vælges 1 medlem for 2 år
På valg er Peter Lindegaard, Anders Riishøj, Anna-Marie Jørgensen og Hedvig Pedersen
(alle modtager genvalg)
I bestyrelsen er derudover David Smith
7. Valg af suppleant til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Valg af repræsentanter til HG (Hovedforeningens generalforsamling)
10. Eventuelt
7 medlemmer var til stede
Referent: Hedvig Pedersen

1.
Hedvig blev valgt
Peter konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt til tiden

2.
Formandens beretning er vedlagt
Beretningen blev godkendt

3.
Hedvig fremlagde regnskab for 2018 og budget for 2019, regnskab og budget er vedlagt
Regnskabet blev godkendt på ekstraordinær generalforsamling 12.2.

Regnskab 2018
Indtægt: 70.757,00 kr. Udgift: 46.343,52 kr. Resultat: 24.413,48 kr.
Beholdning per. 31.12. 2019: 36.019,33 kr.
Der var 45 medlemmer – 12 børn, 27 voksne og 6 bestyrelsesmedlemmer / trænere
Klubben fik bevilget 36.333 kr. fra kommunens 2:1 pulje til retablering af banerne. Kommunen
betaler 2/3 og klubben selv 1/3. Frivillige arbejdstimer giver 125 kr./time. Der blev lagt 232,5 timer
frivilligt arbejde, som gav klubben 29.687,50 kr.
For 3. år i træk er udgiften til grus højere end normalt, da der blev indkøbt 10 ton.
Derudover blev der købt ny netstolpe til bane 1 og nye kuglerammer til alle 3 baner
Der blev spurgt til forskellen mellem de 36.333 og 29.687,50 kr. i forbindelse med 2:1 puljen.
Det resterende dækker udgifter til nyt grus og bortskaffelse af gammelt grus.

Budget 2019
Per 10.6. er der 31 medlemmer – 8 børn, 18 voksne, 5 bestyrelsesmedlemmer
Der er budgetteret med indtægt på 27.000 kr. og 39.000 kr. i udgift. Dvs. et underskud på 12.000
kr. som klubben kan tillade sig efter tilskud fra 2:1 puljen sidste år
Desværre går det ikke helt som budgetteret.
Der er færre medlemmer end forventet
Udgift til grus er større end forventet. Dels er der indkøbt 11 ton, hvor klubben dog forventer at få
refunderet ca. ½ ton til opfyldning efter at fjernvarmebrønden blev fjernet. Dels er leveringen
dyrere end sidste år (på grund af fejl i regningen sidste år). I forbindelse med leje af container til
affaldsgrus lå kørepladerne længere end bestilt. Der er blevet betalt for fuld tid, men der er udstedt
kreditnota på godt 700 kr. for den ekstra liggetid. Pengene er dog ikke modtaget endnu.
Der blev købt ”spørg mig” T-shirts til bestyrelsen i forbindelse med Tennissportens dag, 740 kr. Og
2 bannere, 3.000 kr.
Der er investeret i nye børster til 3 koste
Det har været nødvendigt at udskifte en sprinkler, 950 kr.
Yderligere kendte udgifter, hvor regning endnu ikke er modtaget:
Flytning af vandmåler i brønden. Denne regning forventes betalt af Hovedforeningen.
DGI skoletennis – forventes betalt af skolen
Bidrag til HPTI Hovedforening ligger pt. på 3540 kr. men stiger, når der kommer flere medlemmer
Der blev spurgt til, hvorfor der er færre medlemmer.
Børn ændrer ofte interesser
Der er unge, der er rejst fra Odense for at læse. Nogle har ikke tid på grund af studier. En er flyttet
tættere på en anden klub. Et par stykker er skadede.
Derudover spiller vejret en stor rolle. Sidste år var fantastisk. I år har det regnet relativt meget.

4.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget
Kontingent for 2020 er:
Voksne: 800 kr.
Senior (født 1960 og før): 700 kr.
Studerende: 600 kr.
Børn og unge (født 2002 eller efter): 350 kr.
Familierabat (samme bopæl): Første voksne betaler fuld pris. Alle efterfølgende medlemmer i en
familie får trukket 100 kr. fra normalkontingentet.
Flygtninge, som er kommet til Danmark indenfor de seneste 3 år:
Voksne 200 kr.
Børn 100 kr.
Ved indmeldelse efter 1.8. er det halv pris. Familierabatten er så kun 50 kr./pers.

5.
Argumentet for nedsat kontingent for dagpenge- / kontanthjælpsmodtagere er, at alle skal have en
fair mulighed for at få sig rørt fysisk og deltage i klubliv. Med begrænset indtægt kan sport ofte
blive fravalgt, fordi der ikke er råd til kontingent.
Der blev spurgt til, hvordan man vil gøre opmærksom på muligheden for nedsat kontingent.
I første omgang bliver det på hjemmesiden sammen med oplysninger om alm. kontingent. Når
sæsonen starter op næste år, skal der tænkes over ændret tekst på bl.a. løbesedler.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget

6.
Peter Lindegaard, Anders Riishøj, Anna-Marie Jørgensen og Hedvig Pedersen alle genvalgt

7.
Inge Villsen

8.
Bente Melgaard genvalgt

9.
Peter deltager som formand. Derudover har vi ret til at stille med 1 yderligere per påbegyndt 50
medlemmer
Hedvig Pedersen deltager hvis nødvendigt

10.
Intet

Årsberetning 2018-19
1. Bestyrelsen
Vi afholdt ordinær generalforsamling 19. 6. 2018. Bestyrelsen fortsatte uændret (Hedvig som
kasserer og sekretær, Anders som træner, undertegnede som formand, baneansvarlig og træner,
og David og Anna-Marie.
Bestyrelsesmøder: 6-7 i årets løb.
Arbejdsweekender: to i efteråret og fire i foråret. Ud over bestyrelsen har en del andre hjulpet
til, tak for det. Næste arbejdsweekend er lø. d. 22. og sø. d. 23. juni fra kl. 10.
HPTI Hovedbestyrelsen: Vi er for tiden uden formand, efter ordinær og ekstraordinær
generalforsamling. Der er/bliver lagt en annonce på facebook
2. Medlemmer
PR:
Vi har postkasseomdelt 2000 løbesedler men havde endda ikke nok; der er kommet mange nye
husstande ved Campusvej. Endvidere annoncering på skolens forældrenet og i HP-bladet samt
ved diverse opslag.
Hjemmesiden www.hpti.dk virker igen.
I 2018 kom vi op på 45 medlemmer. I år er vores mål – som sidste år – at komme over 50.
3. Tennisspil
Efterår:
Kvinderne deltog i FTU holdturnering og vandt vist ingen præmier.
Vi deltog i rød-orange-grøn-turnering sammen med en del klubber. Vi havde to børn med. En
del af ’de fremmede’ var meget gode og vandt det hele.
Klubmesterskaberne blev vist nogenlunde gennemført:
Mester kvinder: Bente
Mester mænd: Anders
Mester mix: Birgitte og Peter
Mix mænd: Claus og Anders
Forår:
Tennissportens Dag 4. maj: trods kulde var der mødt ca. 20 op, som gik til den på banerne (som
var lidt for bløde og fik skader (som jeg synes til dels er ved af være udbedret)). Fin dag. Det er
anden gang vi deltager.
Skoletennis 6. maj med DGI ved Alex Laugesen: Vellykket som altid. Der er fjerde år vi holder
det.
Vi aflyste miniturneringen i maj Der var der kun tilmeldt 6 og banerne var desuden lidt for våde
efter regnvejr.

Træning:
Mandags-og tirsdagstræning: Anders har pga tidnød meldt fra øvettræning, så det varetager
Hedvig og jeg om mandagen efter bedste evne. Tirsdag har jeg mange nye børn, og det er
livligt. Hedvig har de voksne og de store børn.
Anders står til rådighed som individuel træner og har i maj afholdt en servetræningsdag..
’Spil-sammen-aften’ onsdag:
Der deltager kun få!
Klubmesterskaber 2019:
Tilmeldingsfrist 21. juni, finaledag 8. september.

4. Baneanlæg
Banerne er vist ved at være gode igen i år. Vi har lagt næsten ti tons grus på.
Målerbrønden er repareret.
Vi har indhentet tilbud på et padelanlæg og to minibaner, som kan etableres på bane 1.
5. Møder, kurser
Vi deltager i bestyrelsesmøderne i HPTI og har endvidere haft møder med skolen og med
DGI ved Alex Laugesen.
Vi afholder et ’inspirationsmøde’ for klubbens medlemmer on. d. 19. juni kl.19 (efter ’spilsammen’) i klubhusets lokaler. Alex deltager.

6. Lovgivningen
Børneattester (’politiattester’): Vi indhenter attester hvert år.

Peter Lindegaard,
formand

Regnskab, HPTI Tennis, 2018
Budget 2018
Indtægter

Udgifter

Indtægter

Udgifter

Kontingent
Medlemmer
HPTI
Gæster
Individuel træning

23.225,00
0,00
750,00
400,00

0,00
5.310,00
0,00
0,00

17.000,00
0,00
500,00
0,00

0,00
5.000,00
0,00
0,00

Tilskud
Aktivitetstilskud
Grustilskud
2:1 Puljen

4.032,00
3.777,00
36.333,00

0,00
0,00
0,00

3.000,00
3.500,00
36.000,00

0,00
0,00
0,00

Baner og anlæg
Grus mm
Klubhus, baner
Nøgler

0,00
0,00
400,00

21.589,69
7.562,18
450,00

0,00
0,00
0,00

27.000,00
1.500,00
500,00

1.200,00
500,00
140,00

3.450,00
3.780,17
2.838,48

1.000,00
0,00
0,00

3.000,00
3.000,00
1.500,00

0,00

1.363,00

0,00

1.000,00

Total 2018

70.757,00

46.343,52

61.000,00

42.500,00

Resultat 2018

24.413,48

18.500,00

Overført fra 2017

11.605,85

11.605,85

Beholdning 31.12. 2018

36.019,33

30.105,85

Aktiviteter og materialer
Bolde, ketsjere
Turnering, træning, kursus
Fortæring
Administration
Gebyrer, annoncer, kompensation

Budget, HPTI Tennis, 2019
2019 pr. 10. juni
Indtægter
Kontingent
Medlemmer
HPTI
Gæster
Individuel træning

Udgifter

Indtægter

Udgifter

20.000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
5.500,00
0,00
0,00

15.700,00
0,00
150,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Tilskud
Aktivitetstilskud
Grustilskud

3.500,00
3.500,00

0,00
0,00

0,00
3.867,00

0,00
0,00

Baner og anlæg
Grus mm
Klubhus, baner
Nøgler

0,00
0,00
0,00

20.000,00
5.000,00
1.000,00

0,00
0,00
200,00

26.757,80
9.116,10
0,00

Aktiviteter og materialer
Bolde, ketsjere
Turnering, træning, kursus
Fortæring

0,00
0,00
0,00

1.000,00
3.000,00
2.000,00

120,00
418,50
0,00

0,00
4.460,25
1.283,52

Administration
Gebyrer, annoncer, kompensation

0,00

1.500,00

0,00

906,90

27.000,00

39.000,00

20.455,50

42.524,57

Total 2019

Budgetteret resultat 2019

-12.000,00

-22.069,07

Overført fra 2018

36.019,33

36.019,33

Budgetteret beholdning 31.12. 2019

24.019,33

13.950,26

