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___________________________________________________________________
Det 35. årsmøde havde tilslutning af 17 voksne og 2 børn, som repræsenterede i alt 9 husstande
ud af klubbens 34 husstande (medlemmer). Jacob Johnsen blev valgt som dirigent og konstaterede
generalforsamlingen lovlig og gav ordet til næstformand Claus Guldberg for beretningen.

1. Årsberetning 2017/2018
Det er fortsat en meget stabil tennisklub, vi tæller i dag 25 medlemmer med A-anparter og 9
medlemmer med B-anparter. Vi kan byde velkommen til to nye medlemmer familien Michael
Svanholt/Anne Sofie Bender i nr. 107 og familien Mikkel Analin i nr. 39. Begge familier med børn,
så det kan måske bane vejen for noget juniortræning, som kræver mellem 4 og 6 spillere på hvert
hold.
På et bestyrelsesmøde har vi drøftet en udskiftning af tennisbanen inden for en kort årrække. Det
koster ca. 150.000,- kr. at få lagt en nybane, og så skal vi selv stå for bortskaffelse af den
eksisterende belægning ellers bliver det en ekstra udgift. Der søges om sponsorater.
Årets kamp mod Lyngby motionisterne blev vundet af Susanne Linde med Claus Guldberg på
anden pladsen, altså lokale topresultater.
Den årlige oprydning på banen forløb godt med deltagelse af både børn og voksne, tak fort det.
I år må vi desværre sige farvel til klubbens kasserer Carsten Skovgaard, der er flyttet fra området
og ned ved Lyngby sø. Carsten efterlader sig en del træbehandlingsmidler, som vi passende kan
bruge til vedligehold af klubbordet. Tak til Carsten for de mange år han har varetaget hvervet som
kasserer.
Juniortræningen blev i første halvår 2017 blev gennemført med hjælp fra Claus Guldberg en stor
tak for det.
Årsberetningen blev godkendt.

2. Regnskab for 2017:
Foreningens kasserer gennemgik regnskabet, Regnskabet blev godkendt.

3. Kontingent:
Det årlige kontingent blev fastlagt til 500,00 kr. for A-anparter og 400,00 kr. for B-anparter.
Beløbet kan indbetales pr. check, kontant eller indsættes på konto: 5042-1321360 Jyske Bank.
Husk venligst, at anføre husnummer.

4. Indkomne forslag:
Ingen.

5. Bestyrelsen:
Genvalg og nyvalg : Jeanette Jepsen nr. 97, Claus Guldberg nr. 9 og Torben Skovgaard nr. 103 blev
genvalgt, Anne Sofie Bender blev nyvalgt, og Jacob Johnsen nr. 57 repræsenterer
Grundejerforeningen. Bestyrelsen konstituerer sig selv snarest med fordeling af roller.

6. Valg af revisor:
Tina Bach, nr. 9 blev genvalgt som revisor.

7. Eventuelt:
Det blev foreslået at honorere den afgående kasserer med en vinagave som tak for års arbejde.
Stor tilslutning.
Drøftelse om foreningen plæneklippers parkering gav ikke entydigt resultat.
Spørgsmål om finansiering og muligheder ifm. ny belægning, enighed om bestyrelsens løsning.
Diskussion om juniortræning og hvornår der er grundlag for at begynde igen: afhænger af antal og
alder på børn med interesse.

Referat udsendt til klubbens medlemmer.

_________________________________
Dirigent.

