
Referat af generalforsamling i Fruens Bøge Tennisklub den 21. marts 2017

1. Valg af dirigent

Mikkel Schäfer biev valgt - takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt.

Der var mødt 29 stemmeberettigede medlemmer op til generalforsamlingen.

Mikkel Schäfer gav formanden ordet.

2. Beretning fra bestyrelsen

Formandens beretning:

I modsætning til tidligere år indeholdt formandens beretning også beretningen for 

underudvalgene.

Uddrag af årets aktiviteter

Jan Hansen kommenterede først et uddrag af årets aktiviteter og begivenheder startende med

standerhejsningen den 30. april, hvor Henrik Kjærulf biev udnævnt til "Arets FBT'er" for hans 

store arbejde på trænerfonden, hvor han har inspireret og motiveret alle vores unge spillere. 

Der var sin sædvanligt fint fremmøde og hyggeligt samvær.

Tennissportens dag lå samme dag som standerhejsningen. Desværre var vejret dårligt, hvilket 

kun gav en begrænset antal besøgende. 

I dagene 11. juni – 19. juni var klubben vært for en stor international junior ITF-turnering. Både op til 

turneringen og under turneringen ydede et stort antal klubmedlemmer en formidabel indsats, som Jan

Hansen takkede for. En særlig tak blev rettet til Morten og Trine Henriksen, der som primus motor for 

turneringen arbejdede i døgndrift under hele turneringen. Overskuddet på turneringen var ca. 80.000 

kr., som gik til klubkassen. 

Årets sammenkomst med vores tyske venskabsklub fandt sted i Mürvik i weekenden 24.-25. 

september.  Fremmødet for juniorerne om lørdagen var som sædvanligt flot, og de unge havde en 

rigtig hyggelig weekend. Jan Hansen beklagede seniorernes og veteranernes manglende fremmøde 

om søndagen, idet der kun var 6 tilmeldte til arrangementet. Desværre var der tilsvarende få tyske 

tilmeldte. Jan Hansen opfordrede derfor til et ordentligt fremmøde næste gang i Fruens Bøge, og 

nævnte, at der eventuelt ville blive tale om en lidt anden struktur, hvor spillere ville blive inddelt i 

grupper på forhånd.

Jan Hansen nævnte til slut at Fruens Bøge Tennisklub og TCO havde haft nogle indledende drøftelser 

med henblik på at afklare mulighederne for en fremtidigt samarbejde, som kunne være til gavn og 

glæde for begge klubber. 

Baneudvalg  

Jan Hansen redegjorde for banemandssituationen og kunne med glæde meddele, at klubben havde 

indgået en aftale med Lars Jensen om tiltrædelse som ny banemand.
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Rekrutteringsudvalg  

Som noget nyt har klubben nedsat et decideret rekrutteringsudvalg med henblik på at tiltrække nye 

medlemmer til klubben.

Jan Hansen redegjorte kort for en række af de nye tiltag, som udvalget skal arbejde med.

Juniorudvalg  

Jan Hansen redegjorde kort for arbejdet i juniorafdelingen.

Klubbens juniorer ligger fortsat helt fremme i toppen af danske tennis i flere årgange og er en markant

klub i Vestdanmark. Således var Fruens Bøge den eneste klub vest for Storebælt, som kunne tage 

hjem med guldmedaljer i single, hvor Erwin Mesec vandt guld i U12 og Niels Korsgaard vandt guld i 

U16. 

Jan Hansen takkede samtidig klubbens trænere, som har gjort en stor indsats under noget 

omskiftelige forhold.

Jan Hansen forklarede at klubben fremover ville gøre en betydelig indsats for at sikre tilgangen af 

juniorspillere især på breddeniveauet, således at klubbens fødekæde løbende er intakt. 

Seniorudvalg  

Jan Hansen redegjorde kort for initiativer i seniorudvalget, som skulle sikre en tilgang af dels tidligere 

”frafaldne” tennisspillere i tyverne, og dels andre voksenspillere.

Kenneth Jensen redegjorde på opfordring af Aage Wichmann om turneringsspillernes resultater.

Veteranudvalg  

Mikkel Schäfer redegjorde kort for resultaterne i veteranafdelingen og takkede samtidig holdlederne.

Fruens Bøges veteranspillere havde deltaget i FTU hold for 40+, 50+, 60+ og 70+.

Af resultater til DM blev særligt fremhævet Frank Gaba , som vandt guld i single 75+, Mikkel Schäfer 

og Claus Dalgaard, som vandt guld i double i 60+ og Birgit Lund, som vandt guld i single 55+.

Sponsorudvalg  

Hans Christian Andersen redegjorde kort for udviklingen i sponsorudvalget og nævnte, at det var 

målet, at opnå sponsorindtægter på ca. 60.000 kr. til IFT turneringen, som Fruens Bøge igen er vært 

for i juni 2017. 

Jan Hansen takkede slutteligt alle de klubmedlemmer, som yder en indsats for klubben og ønskede 

alle et godt tennis år og en god udendørssæson.

Spørgsmål/kommentarer til formandens beretning:
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Morten Henriksen fandt det positivt, at der vil blive lagt vægt på rekruttering og opfordrede til at have 

en plan til sikring af, at nye medlemmer får tilstrækkelige tilbud, så de forbliver i klubben.

Bettina Jensen nævnte i den forbindelse, at der i der var indgået vækstaftaler med DTF og at der også 

var forventninger til det fremtidige samarbejde med TCO.

Formandens beretning blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab for 2016 til godkendelse og forslag til budget 2017.

Hans Christian Andersen fremlagde regnskabet for 2016, som endte med et mindre overskud.

Morten Henriksen stillede spørgsmål til kontingentindtægterne og antal medlemmer, idet kontingentet 
blev hævet sidste år. Hans Christian Andersen bekræftede, at der var tale om medlemsnedgang.
Regnskabet blev godkendt

Budget for 2017 blev gennemgået uden kommentarer.

4. Indkomne forslag

Bestyrelsen fremlagde forslag om ændring af vedtægternes § 8.

Uddrag af den hidtidige § 8:

”Klubben tegnes af formanden.

Ved økonomiske transaktioner fra 0 til 20.000 k.r tenes klubben af formanden eller kassereren. 

Ved økonomiske transaktioner fra 20.000 kr. til 50.000 kr. tegnes klubben af formanden og kassereren.

Ved økonomiske transaktioner udover 50.000 kr. tegnes klubben af hele bestyrelsen.

Alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller større nyanlæg skal desuden 
godkendes af generalforsamlingen.

Låneomlægning, der ikke tilsigter større låneoptagelse, kan dog besluttes af bestyrelsen.”.

Foreslås ændret til:

”Klubben tegnes af formanden.

Ved økonomiske transaktioner fra 0 til 20.000 k.r tenes klubben af formanden eller kassereren. 

Ved økonomiske transaktioner fra 20.000 kr. til 50.000 kr. tegnes klubben af formanden og kassereren.

Ved økonomiske transaktioner udover 50.000 kr. tegnes klubben af hele bestyrelsen.

Alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller større nyanlæg skal desuden 
godkendes af generalforsamlingen.

Klubbens kasserer har alene-fuldmagt til klubbens bankforbindelser.

Formanden og en fra bestyrelsen har dog i forening tillige fuldmagt til klubbens bankforbindelser”.

Forslaget blev vedtaget.

Kitter bemærkede, at Mürvik burde meldes tidligere ud, så folk kunne få sat tidspunktet i kalenderen. 
Bestyrelsen var enig heri.
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5. Fastsættelse af indskud og kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.

Forslaget blev vedtaget.

7. Valg af formand i lige år 

Ikke på valg.

8. Valg af kasserer i ulige år

Hans Christian Andersen blev valgt med applaus. 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige ar og 3 i lige ar.

Kenneth Jensen, som havde afløst Morten Henriksen i bestyrelsen blev valgt med applaus.  

Lis Gaba, som havde varetaget sekretærfunktionen, genopstillede ikke. På trods af flere opfordringer på 

generalforsamlingen lykkedes det ikke at finde en afløser i bestyrelsen. Bestyrelsen blev derfor 

bemyndiget til selv at finde et nyt medlem. 

7. Valg af bestyrelsessuppleanter - 2 suppleanter hvert ar.

På trods af opfordringer på generalforsamlingen var der ingen, der modtog valg som 
bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsen blev derfor bemyndiget til selv at finde supplere sig.

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Ebbe Fogh og Torben Madsen blev valgt med applaus. Bestyrelsen kan supplere sig selv med 1

revisorsuppleant.

9. Eventuelt

Jan Hansen sluttede generalforsamlingen med at takke Lis Gaba for hendes store arbejde som sekretær i en
årrække. 

Slutteligt takkede Jan Hansen Mikkel Schäfer for god mødeledelse på generalforsamlingen.

Referent: Jan Hansen

-------------------------------------                              ---------------------------------------

Dirigent Mikkel Schäfer                                         Formand Jan Hansen
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