Referat af GENERALFORSAMLINGEN den 7. MARTS 2017
Tirsdag den 7. marts 2017 kl. 19.00 - ca. 21.00 afvikledes
den årlige generalforsamling i VLTF i SIKS lokaler på Liseborg
Centret. - Der deltog 25 medlemmer inkl. bestyrelse.
1. Valg af dirigent
Ole Krabbe blev enstemmigt valgt som dirigent, hvorefter han
konstaterede, at generalforsamlingen var blevet varslet/indkaldt
i god tid før de 2 uger forinden, der er kravet ifølge vedtægterne.
Indkaldelsen skete den 20. februar 2017 i en mail til VLTF's
medlemmer. Derudover blev indkaldelsen nævnt på hjemmesiden
og hængt op i hallen.
2. Formandens beretning
Formand Klaus Bagger betegnede 2016 som et godt tennisår i
VLTF, men gør opmærksom på, at antallet er medlemmer er for
nedadgående således, at vi nu er på 220 medlemmer mod 246 året
før. Fra 2013 til i dag er klubbens medlemsantal gået fra 265 til 220.
Der er medlemsfald indenfor alle aldersgrupper og kategorier.
Formanden nævner, at det er en vigtig opgave i det kommende år
at fastholde de nuværende medlemmer og sikre tilgang af nye
medlemmer.
Herefter gennemgik formanden nogle af de initiativer, klubben har
foretaget for få nye og fastholde eksisterende medlemmer:
Voksenintroduktion: Her havde vi i 2016 2 forløb, i maj og
igen med start medio august, og der var ca. 10 på det første forløb
og 8 på det andet. I alt blev det til ca 15 nye medlemmer. De to
forløb blev rigtig godt gennemført af Tom Andersen, Kristian Dahl
og Martin Chröis som trænere.
Formiddagstennis for superseniorer udvikler sig og vokser
for hver sæson. To formiddage om ugen, både udendørs
og indendørs, deltager nu i alt 20-25 medlemmer.
Træningsindsatsen i øvrigt: Med hensyn til den øvrige

voksentræning har det været positivt med den træning for
motionister, som Kristian Dahl og Stephan Jensen har haft. Dette
er med til at fastholde medlemmer og give støtte og netværk til nye
medlemmer, blandt andet fra voksenintroduktionskurset.
Derudover har vi i år haft elitetræner i Jan Hove Pedersen, der har
givet god træning til 1. og 2. holdet på herre og damesiden samt
for de bedste juniorer. Derudover er der træning for de bedste
juniorer de fleste ugedage og vores tennisskole om fredagen.
Generelt er der efter vores mening træningstilbud til alle.
Arrangementer:
Her har klubben afholdt grillarrangementer ca en gang om
måneden i sommerperioden med socialt spil og gratis pølser og
drikkevarer.
Turneringsområdet:
1. holdet for herrer rykkede flot op i 1. division udendørs efter en 2.
plads i 2. division og en sikker playoff sejr over TCO på 5-1 og
indendørs blev man i også i 1. division med en sikker 4. plads med
god margin til nedrykningspladserne.
2. holdet for herrer vandt i suværen stil deres serie 2 række
udendørs med kun to individuelle nederlag og spiller i næste
sæson i serie 1. Indendørs fik de erfaring og blev nummer 3 ud af 4
hold i serie 1 i en hård pulje.
3. holdet for herrer fik erfaring og 1 ud sejr ud af 3 mulige i deres
serie 3 række.
Damernes 1. holdt sig i serie 1 udendørs efter et fint slutspil.
Indendørs blev man nummer sidst i serie 1, men havde nogle fire
kampe og også en enkelt sejr.
Endelig klarede elite veteranholdet i 50+ sig rigtigt flot og blev
nummer 2 i den bedste række i Jylland. Regions holdet i 50+
havde også fine kampe og blev nummer 2 i deres pulje.
Klubturneringen blev afviklet den 10/11 september 2016 med
indledende runder og finaledag d. 17. september 2016. Dette
fungerede rigtigt godt og der var 15 rækker med deltagere.

Formandens beretning blev taget til efterretning, med akklamation.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab (årsrapport) for 2016
Som kasserer gennemgik Kristian Dahl årsrapporten, der blev
uddelt på generalforsamlingen og desuden var vedhæftet
mødeindkaldelsen. Årsresultatet i 2016 blev et underskud på 6489
kr, sammenlignet med 0 kr. i budgettet for 2014. Egenkapitalen
ultimo december 2016 er på 144.841 kr.
Foreningens to revisorer, Ole Krabbe og Flemming Hansen, havde
efter gennemgang af regnskabet den 14/2-2016 afgivet den
revisionspåtegning, at "Regnskabet er retvisende og giver ikke
anledning til bemærkninger".
Regnskabet for 2016 blev godkendt af generalforsamlingen
med akklamation.
4. Drøftelse af bestyrelsens budgetoplæg for 2017
Derefter præsenterede Kristian Dahl budgettet for 2017.
Det ses i første kolonne i de to sider med Årsrapporten.
Der budgetteres med, at indtægter og udgifter kommer til
at balancere med et resultat på 1300 kr.
En af de største poster er leje af tennisanlæg incl. hallen,
og her bliver udgiften til Viborg Kommune på 158.800 kr., nedsat
fra 168700 kr. det foregående år. Herefter blev bestyrelsens forslag
om en kontingentstigningsat til afstemning blandt de fremmødte
deltagere, og det blev vedtaget, at kontingentet bliver sat op fra
900 kr. til 1000 kr. for medlemmer over 25 år og fra 600 kr. til 700
kr. for medlemmer med begrænset tegningsret. Endelig bliver
kontingentet for juniorer og ungseniorer op til 24 år, sat op fra 600
kr. til 650 kr.
Budgettet for 2017 blev taget til efterretning af de fremmødte.
5. Indkomne forslag
Der var ikke kommet nogen forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer

De to hidtidige bestyrelsesmedlemmer Klaus Bagger og Tom
Andersen ønskede ikke at fortsætte i en ny periode. Suppleant
Anne Lyngberg-Andersen ønskede ikke at tage en ny periode.
Martin Chrois og Peter Lausten tager en ny 2- årig periode.
Kristian Dahl, Rene Kristensen og Flemming Pedersen fortsætter
på 2. år og er på valg næste år.
Nyvalgt på generalforsamlingen blev Casper Stougaard og Henrik
Zacho. Derudover blev der valgt to suppleanter i Anette Thorning,
som tager en ny periode, og Lone Chröis.
Flemming Hansen og Ole Krabbe blev valgt som revisorer og
Henning Bruun-Schmidt som revisorsuppleant.
7. Eventuelt
Her blev emnet om en hal nummer 2 taget op, og bestyrelsen vil i
det kommende år se på muligheden for en sådan.
________________________________________________
Konstituering af bestyrelsen
D. 15. marts 2017 mødtes den nye bestyrelse og konstituerede sig
således:
Formand: Henrik Zacho - Næstformand: Flemming Pedersen
Kasserer: Kristian Dahl Andersen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Rene Kristensen, Casper
Stougaard, Martin Chröis og Peter Lausten. Suppleanter: Lone
Chröis og Anette Thorning
_________________________________________________
Referent: Klaus Bagger

