Generalforsamling i HPTI Tennis, 15. juni 2021
Dagsorden iflg. vedtægter
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Forelæggelse af regnskab og budget
Fastlæggelse af kontingent for 2022
Bestyrelsen foreslår samme kontingentpriser som 2021
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
Der skal vælges 2 medlemmer for 1 år og 2 medlemmer for 2 år
På valg er Peter Lindegaard, Anna-Marie Jørgensen og Hedvig Pedersen (ingen modtager
genvalg)
I bestyrelsen er derudover: Ingen grundet afgang før tiden, hvor ingen har meldt sig som
erstatning
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. Dirigent
Hedvig blev valgt
Det blev konstateret, at generalforsamlingen er indkaldt til tiden

2. Formandens beretning
Formandens beretning er vedlagt
Beretningen blev godkendt
Der blev spurgt til antal møder i bestyrelsen
Der er 4 – 5 om året i Tennis’ bestyrelse. Derudover deltager normalt formanden i HPTI’s
hovedbestyrelse, hvor der er ca. 4 møder årligt.
Dertil kommer møder om f.eks. baneklargøring, hvilket fint kan ligge i en arbejdsgruppe udenfor
bestyrelsen

3. Regnskab og budget
Hedvig fremlagde regnskab for 2020 og budget for 2021, regnskab og budget er vedlagt
Regnskabet blev godkendt på ekstraordinær generalforsamling 28.3. 2021
Regnskab 2020
Indtægter: 44.489,15 kr. Udgifter: 26.658,28 kr. Resultat: 17.830,87 kr.
Beholdning per. 31.12. 2020: 36.575,87 kr.
Der var 48 medlemmer – 9 børn, 34 voksne og 5 bestyrelsesmedlemmer / trænere
Der var følgende uddybende kommentarer til regnskabet:
- Generelt
I 2019 blev det for første gang nødvendigt at udstede elektroniske fakturaer, hvilket kræver
CVR nummer. Da HPTI Tennis først fik eget CVR i starten af 2020, er nogle indtægter i 2020
relateret til 2019. Se nedenfor.
-

-

Kontingent, gæster
Indtægt er inkl. 1.650 kr. for Tingkærskolens og Tornbjerg Gymnasiums leje af baner i 2019
Baner og anlæg, grus
Indtægt er inkl. 1.581,25 kr. for Fjernvarme Fyns dækning af 1 ton grus til genopretning af
bane 3 efter fjernelse af fjernvarmebrønd i 2019
Udgift dækker udelukkende indkøb af 7 tons nyt grus. Der er sparet 5 – 6.000 kr. ved at
fordele gammelt grus i udkanterne af anlægget fremfor at få det afhentet
Gebyr, annoncer…
Indtægt er flytning af kontanter fra kasse til bank (dvs. ikke reelt indtægt)

Budget 2021
Per 13.6. er der 52 (21 flere end sidste år) medlemmer – 24 børn, 24 voksne, 4
bestyrelsesmedlemmer
Der er budgetteret med indtægter på 27.300 kr. og 38.000 kr. i udgifter. Dvs. et underskud på
10.700 kr. som klubben kan tillade sig med en beholdning på 36.575,87 kr. ved start 2021.
Indtil videre går det bedre end budgetteret. Beholdning per 13.6. godt 46.000 kr.
Der er flere medlemmer og mange gæster. Der er købt mindre grus.
Ventende største udgift ca. 5.500 – 6.000 kr. til Hovedforeningen afhænger af medlemstal.
Derudover skal der betales 2.600 kr. for de senest indkøbte ketsjere & bolde.
Da banerne skal klargøres med nyt grus før ny sæson med nye medlemmer starter, skal der altid
være penge nok til at købe nyt grus.

4. Kontingent
Bestyrelsens forslag blev vedtaget
Kontingent for 2022 er:
Voksne: 800 kr.
Voksne på dagpenge: 700 kr.

Voksne på kontanthjælp: 600 kr.
Senior (født 1962 og før): 700 kr.
Studerende: 600 kr.
Børn og unge (født 2004 eller efter): 350 kr.
Børn og unge (født 2004 eller efter) med forældre på dagpenge eller kontanthjælp: 200 kr. *)
Familierabat (husstand/familie): 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.
*) Familierabat eller halv kontingent er ikke muligt

5. Indkomne forslag
Ingen

6. Bestyrelse
Nina Mujagic stillede op som den eneste. Nina blev valgt.
1 person i bestyrelsen er ikke nok. Der skal findes flere – gerne 3 – for at sikre klubbens eksistens.
Der bliver derfor indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, som vil finde sted efter
sommerferien.

7. Suppleant
Ingen stillede op

8. Revisor
Bente Melgaard genvalgt

9. Repræsentant til Hovedforeningens generalforsamling
Formanden er altid stemmeberettiget. Derudover har vi ret til at stille med 1 yderligere
stemmeberettiget per påbegyndt 50 medlemmer
Hedvig deltager hvis nødvendigt

10. Eventuelt
Der siges tak til den afgående bestyrelse

Formandsberetning 2021
Præsentation
Vi er kun tre i bestyrelsen, nemlig Anna-Marie samt Hedvig som sekretær og kasserer og mig som
formand. Vi skulle egentlig være fem, men to gået ud i utide: David og Anders. Det er ikke lykkedes
os at få suppleret bestyrelsen.
Tennisklubben indgår i hovedforeningen HPTI, som ejer tennisanlægget, som ligger på Holluf Pile
Skoles område.
Medlemmer
2020 sluttede med 48 medlemmer. P.t. har vi 52 medlemmer og vi håber selvfølgelig på flere.
Tennisspil
Vi har i det forløbne år haft træning for øvede hver mandag aften, træning for let øvede hver
tirsdag eftermiddag og spil-sammen hver onsdag aften. Endvidere har Anders som i tidligere år
stillet sig til rådighed som individuel træner.
Året har i øvrigt været præget af coronaepidemien. Vi har ikke afholdt større arrangementer,
turneringer eller lignende, og skoletennis var aflyst i 2020, så vi fik ikke så mange
børnemedlemmer sidste år.
I maj i år genoptog vi skoletennis med klasser fra Holluf Pile Skole. Vi havde en dag med
tredjeklasserne, hvor også en instruktør (Alex Laugesen) fra DGI var med og jeg havde en dag med
femteklasserne. Deres lærere var selvfølgelig også med. Endvidere har jeg Pilehuset til tennisleg
hver tirsdag igennem hele skoleåret. Pilehuset er et specialtilbud til sårbare børn i ca. 10-13-årsalderen. Der er to klasser med 5-7 elever, og de to klasser har hver en time sammen med deres
lærere og pædagoger.
Disse skoletennisdage er skolen og børnene glade for, hvilket afspejler sig i en overvældende
tilslutning til børnetennis i år. Hver tirsdag eftermiddag siden starten af maj er der kommet
mellem 25 og 30 børn, som Hedvig og Anna-Marie og jeg prøver ar at styre. Det er nu ikke svært, de er meget gode til at styre sig selv. Og forældrene er selvfølgelig meget velkomne til at spille
med.
Tennisanlægget
Vi har meget fine baner. Bestyrelsen og en håndfuld medlemmer lægger meget arbejde i det, især
før sæsonstart men også løbende igennem året.
Fremtidsplaner
Vi har i bestyrelsen besluttet at træde tilbage. Der skal friske kræfter til. Vi har siddet længe nok og
er gamle nok. Vi vil selvfølgelig hjælpe en ny bestyrelse alt hvad vi kan.
Samtidig har klubben planer om at omlægge bane 1 - vores mest våde bane - til en padelbane og
to minitennisbaner. HPTI (hovedforeningen) og kommunen har givet tilladelse til planerne. En
omlægning vil koste mere end ½ million kr., som der skal søges fonde til.

Regnskab, HPTI Tennis, 2020

Budget 2020 v2 inkl corona-hensyn
Indtægter
Kontingent
Medlemmer
HPTI
Gæster
Individuel træning

Udgifter

Indtægter

Udgifter

22.640,00
0,00
7.150,00
1.000,00

0,00
5.630,00
200,00
0,00

10.000,00
0,00
500,00
0,00

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

Tilskud
Aktivitetstilskud
Grustilskud

3.913,90
3.924,00

0,00
0,00

3.000,00
3.800,00

0,00
0,00

Baner og anlæg
Grus mm
Klubhus, baner
Nøgler

1.701,25
0,00
1.300,00

13.606,25
1.468,75
800,00

0,00
0,00
0,00

12.000,00
3.000,00
1.000,00

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

1.360,00
1.000,00
0,00

2.040,00
500,00
428,80

0,00
0,00
0,00

2.500,00
1.500,00
2.000,00

500,00

1.984,48

0,00

1.500,00

Total 2020

44.489,15

26.658,28

17.300,00

28.500,00

Resultat 2020

17.830,87

11.200,00

Overført fra 2019

18.744,14

18.744,14

Beholdning 31.12. 2020

36.575,01

7.544,14

Administration
Gebyrer, annoncer, kompensation

Budget, HPTI Tennis, 2021
2020 pr. 13. juni
Indtægter
Kontingent
Medlemmer
HPTI
Gæster
Individuel træning

Udgifter

Indtægter

Udgifter

20.000,00
0,00
1.000,00
0,00

0,00
6.000,00
0,00
0,00

22.200,00
0,00
3.750,00
0,00

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

Tilskud
Aktivitetstilskud
Grustilskud

2.000,00
3.800,00

0,00
0,00

1.958,00
3.880,50

0,00
0,00

Baner og anlæg
Grus mm
Klubhus, baner
Nøgler

0,00
0,00
0,00

18.000,00
3.000,00
1.000,00

0,00
0,00
300,00

12.500,00
219,60
1.000,00

500,00
0,00
0,00

3.000,00
1.000,00
1.500,00

0,00
0,00
74,00

2.433,00
0,00
268,35

0,00

4.500,00

0,00

3.540,25

27.300,00

38.000,00

32.162,50

19.961,20

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

Total 2021

Budgetteret resultat 2021

-10.700,00

Overført fra 2020

36.575,01

Budgetteret beholdning 31.12. 2021

25.875,01

