
Referat af Generalforsamling i Ry Tennisklub 23. ok tober 2014 

1. Valg af dirigent 
Elin Kristensen blev valgt som dirigent. 
Hun takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da der 
var blevet indkaldt til generalforsamlingen 3 uger for afholdelsen 

2. Bestyrelsens beretning 
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for det forgangne år 
Herunder kom han ind på den kedelige tendens i medlemsudviklingen: 

• Antal medlemmer i klubben 
o 61 seniorer 
o 76 juniorer 

• Aktiviteter i løbet af året, som har været iværksat for fastholdelse af medlemmer: 
o Voksenintroduktion 
o Seniortræning – hele sæsonen 
o Hvordan får vi nye medlemmer indsluset i de sociale cirkler 

• Aktiviteter for juniorer 
o Træning – 2 gange ugentligt 
o Vi savner en styrkelse af ungdomsområdet – da der sagtens kunne være plads til 

mange flere aktiviteter, for at tiltrække endnu flere juniorer 
Ry hallen arbejder stadig med udvidelsen, bonpengene er nu også på plads, der mangler nu kun 2 
millioner fra anlægsfonden. 
Vi skal være opmærksomme på at der vil blive etableret et nyt parkeringsareal foran tennisklubben. 
(Planerne for dette er tidligere på året blevet gennemgået med bestyrelsen) 
 
Formanden takkede alle de frivillige for deres store engagement og arbejde. Klubben ville ikke 
kunne fungere uden medlemmer, der hjælper med det praktiske og organisatoriske arbejde – så 
som: 

• Bestyrelsesarbejde 
• Udvalgsmedlemmer 

o Skægturneringer 
o Torsdagsspil 
o Onsdagsspil 
o Holdspillere 

• Ad hoc hjælpere 
• Klargøringsfolk 
• Bare det gode medlem 

 
Herefter fulgte en gennemgang af byggesagen omkring det nye klubhus, og der var bred enighed 
om at det nye klubhus vil give klubben et gevaldigt løft. Vi skal dog alle hjælpe med at holde orden 
omkring klubhuset og banerne. 
 
Herefter blev formandens beretning godkendt af generalforsamlingen. 
 



3. Forelæggelse af regnskab 
Kassereren fremlagde regnskabet. 
 
Generalforsamlingen kunne konstatere, at regnskabet er godkendt af revisoren – det samme kunne 
generalforsamlingen. 

4. Forelæggelse af budget 
Kassereren fremlagde budgettet, som blev godkendt, med følgende bemærkninger: Der er 
budgetteret med 70.000 kr. i seniorkontingent, samt 6000 kr. i indmeldelsesgebyr. Begge beløb 
vurderes at være for høje, da klubben havde indtægter i form af kontingenter for 65.000 kr. i 
regnskabsåret 2013-2014 og indmeldelsesgebyrer for 0 kr. 

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse & suppleanter 
Ole Nielsen & Rasmus Bliddal genopstillede ikke til bestyrelsen 
Følgende blev valgt ind i bestyrelsen: 

• Sam Eyde 
• Torben Svejgaard 
• Peter A Thomsen 

Som suppleant blev følgende valgt: 
• Marco Biondi 

 
Ole Nielsen vil fortsat være behjælpelig med det nye klubhus, men vil ikke længere være banemand 
Rasmus vil være behjælpelig med køb & salg 
 
Hjælpere kan hjælpe med: 

• Baneklargøring 
• Onsdagsspil 
• Sponsoratjagt 
• Klargøring i al almindelighed 
• Medlemsfastholdelse 

7. Valg af revisor & suppleant 
Som revisor blev følgende valgt: 

• Peter Hassing 
Som revisorsuppleant blev følgende valgt: 

• Bent Søndergaard 

8. Eventuelt 
 
Der var ikke noget under eventuelt 
 
 



Dirigenten rundede generalforsamlingen af og takkede for god ro og orden 
 
Derefter gik man over til vinsmagningen, hvor der blev smagt på gode vine fra hele verden og et 
veldækket ostebord til medlemmernes udelte og mere og mere højrøstede begejstring. 
 
På klubbens vegne 
 
Peter A. Thomsen 


