TAARBÆK
TENNIS KLUB

22. februar 2021

Indkaldelse til

ordinær generalforsamling
mandag den 15. marts 2021 kl. 19:30
i Akvariet på Taarbæk Skole

I henhold til § 11, jf. § 10, i klubbens vedtægter indkaldes til ordinær generalforsamling med nedenstående dagsorden.
Med hensyn til tidspunktet for generalforsamlingen – mandag den 15. marts kl. 19:30 – bemærkes, at
de restriktioner, som myndighederne løbende fastlægger til imødegåelse af smittespredning med
Covid-19, vil kunne indebære, at generalforsamlingen – på grund af forsamlingsforbud – ikke vil
kunne afholdes på det fastlagte tidspunkt og derfor må udsættes med henblik på afholdelse, så snart
de omhandlede restriktioner ikke længere udgør nogen hindring. Medlemmerne vil i så fald via e-mail
blive informeret om udsættelsen og om nyt mødetidspunkt.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår valg af Jens Stephensen.

2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger det reviderede årsregnskab til godkendelse og årets budget til
orientering, jf. vedtægternes §§ 18-19
Regnskabsåret er kalenderåret, jf. klubbens vedtægters § 18.
Årsregnskabet og budgettet kan senest 2 uger før generalforsamlingen findes på klubbens
hjemmeside – www.ttk.dk – under menupunktet ”Nyheder”.

4. Behandling af forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen har ingen særskilte forslag til behandling på den ordinære generalforsamling.
5. Behandling af forslag fra medlemmer, jf. vedtægternes § 11, stk. 3
Der var ikke inden fristens udløb – udgangen af januar måned – indsendt forslag fra
medlemmer.

6. Fastsættelse af kontingenter og indskud m.v., jf. vedtægternes § 5, stk. 1
Ifølge § 5, stk. 1, i klubbens vedtægter skal forslag til årskontingenter og indskud samt
takster for juniortræning, leje af vinterbaner og boldmaskine og for gæstespil stilles af
bestyrelsen i forbindelse med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling og
fastsættes af generalforsamlingen. Livstidskontingentet svarer til årskontingentet for
aktive seniorer multipliceret med faktor 15.
Bestyrelsen foreslår følgende årskontingenter m.m. for sæsonen 2020-2021:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Årskontingent for seniorer: Uændret 1.075 kr.
Årskontingent for juniorer: Uændret 700 kr.
Årskontingent for ungseniorer: Uændret 710 kr.
Årskontingent for passivt medlemskab: Uændret 250 kr.
Årskontingent for støttemedlemskab: Uændret 400 kr.
Indskud for seniorer: Uændret 1.500 kr.

g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

Indskud for juniorer: Uændret 0 kr.
Indskud for ungseniorer: Uændret 250 kr.
Indskud ved overgang til passivt medlemskab: Uændret 0 kr.
Indskud for støttemedlemmer: Uændret 0 kr.
Ugentlig, udendørs juniortræning én time: 575 kr., to timer: 875 kr., tre timer:
1.075 kr., fire timer: 1.225 kr.
Ugentlig, indendørs juniortræning én time: 975 kr., to timer: 1.375 kr., tre timer:
1.675 kr.
Leje af boldmaskine: Uændret 50 kr.
Gæstespil: Uændret 50 kr.
Kontingent for ugentlig vinterbane, prime time (kl. 17-20): Uændret 2.000 kr.
Kontingent for ugentlig vinterbane, øvrige timer: Uændret 1.000 kr.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter, jf. vedtægternes § 13
Bestyrelsen skal bestå af en formand, en kasserer, mindst 3 og højst 7 andre bestyrelsesmedlemmer samt en 1. og en 2. suppleant. Formanden, 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1.
suppleant er på valg i ulige årstal.
Kasserer Mogens Høiby, der er valgt indtil næste års generalforsamling, ønsker at
fratræde som kasserer og udtræde af bestyrelsen nu. Bestyrelsen foreslår, at Nina
Timmermann vælges som kasserer for resten af kassererens valgperiode.
Med hensyn til de øvrige valg foreslås følgende:
a. Valg af formand: Tom Nørskov er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg.
b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Vibeke Larsen og Mogens Jørgensen er villige til
genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg samt nyvalg af Bjarne Jespersen i stedet for
Nina Timmermann, der overtager posten som kasserer.
c. Valg af 1. suppleant: I stedet for Bjarne Jespersen foreslår bestyrelsen valg af Carl
Erik Boje.
Hvis de af bestyrelsen foreslåede medlemmer vælges, vil bestyrelsen have følgende
sammensætning:
Formand
Tom
Nørskov,
kasserer
Nina
Timmermann,
bestyrelsesmedlemmer Alice Timmermann, Marianne Lønbo, Vibeke Larsen, Bjarne
Jespersen og Mogens Jørgensen, 1. suppleant Carl Erik Boje samt 2. suppleant Peter Suhr.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant, jf. vedtægternes § 20
a. Valg af revisor: Ole Koefoed Steen er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg.
b. Valg af revisorsuppleant: H.P. Hansen er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår
genvalg.
9. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Tom Nørskov, formand
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