Referat af GENERALFORSAMLINGEN den 16. MARTS 2015
Mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 - ca. 21.15 afvikledes
den årlige generalforsamling i VLTF i det store mødelokale 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 25. februar 2014 i en mail til VLTF's
Medlemmer.
2. Formandens beretning
Klaus Bagger betegnede 2014 som et normalt tennisår i
VLTF.
Medlemsudviklingen: Vi endte i 2014 med et medlemstal på
246 mod 265 i 2013, så det var tale om en lille nedgang.
Vi satser på at få vendt medlemsnedgangen i det kommende år, så
vi når op på tallene fra 2013.
Voksenintroduktion: Her havde vi i 2014 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 13 nye medlemmer. De to forløb
blev rigtig godt gennemført af Tom Andersen og Martin Chröis
som trænere.
Træningsindsatsen i øvrigt: Med hensyn til den øvrige
voksentræning har det været positivt med den træning for
motionister, som Kristian Dahl har haft tirsdag aften. Derudover
har vi i år fået ny elitetræner i Jan Hove Pedersen, der har givet
god træning til 1. holdet på herrer 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 gratis træningstilbud til alle.
Formiddagstennis for superseniorer udvikler sig og vokser
for hver sæson. To formiddage om ugen, både udendørs

og indendørs, deltager nu i alt 18-20 medlemmer.
Turneringsområdet:
Individuelt fik vi i 2014 to jyske mestre for juniorhold, både U12 og
U16 for piger vandt flot. Derudover blev Lisbeth Nielsen jysk
mester i indendørs tennis i Damesingle 50+ og George Radu blev
mester i B-rækken indendørs.
I holdturneringstennis har vi i 2013 haft 7 turneringshold
udendørs: 2 juniorhold, 4 seniorhold og 1 veteranhold. Der
har altså været en pænt stor aktivitet på turneringsområdet.
Flagskibet for Viborg Lawn Tennis Tennis Forening, 1. holdet for
herrer, holdt sig flot i 2. division vest, både indendørs og
udendørs.
Klubturneringen blev afviklet den 6/7 september med indledende
runder og finaledag d. 13. september 2015 med fest om aftenen.
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 2014
Som kasserer gennemgik Kristian Dahl årsrapporten, der blev
uddelt på generalforsamlingen og desuden var vedhæftet
mødeindkaldelsen. Årsresultatet i 2013 blev et overskud på 16.569
kr., sammenlignetmed 240 kr. i budgettet for 2014. Egenkapitalen
ultimo december 2014 er på 167.316 kr.
Foreningens to revisorer, Ole Krabbe og Flemming Hansen, havde
efter gennemgang af regnskabet den 17/2-2014 afgivet den
revisionspåtegning, at "Regnskabet er retvisende og giver ikke
anledning til bemærkninger".
Regnskabet for 2014 blev godkendt af generalforsamlingen
med akklamation.
4. Drøftelse af bestyrelsens budgetoplæg for 2014
Derefter præsenterede Kristian Dahl budgettet for 2015.
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 0 kr.

En af de største poster er leje af tennisanlæg incl. hallen,
og her bliver udgiften til Viborg Kommune på 168.700 kr.,
uforandret fra de to foregående år.
Budgettet for 2015 blev taget til efterretning af de fremmødte.
5. Indkomne forslag
Der var ikke kommet nogen forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
De tre hidtidige bestyrelsesmedlemmer Jeppe Klausen, Dorte
Sørensen og Anette Bjerring ønsker ikke at fortsætte. Formand
Klaus Bagger samt Tom Andersen og Martin Chrois tager en ny 2årig periode. Kasserer Kristian Dahl fortsætter på sit 2. år.
Nyvalgt på generalforsamlingen blev Flemming Pedersen, Peter
Lausten samt Anne Krogh Andersen. Derudover blev der valgt to
suppleanter i form af Rene Kristensen og Anette Thorning
7. Eventuelt
________________________________________________
Konstituering af bestyrelsen
I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen mødtes
den nye bestyrelse samme aften den 16. marts 2014 og
konstituerede sig med hensyn til de 4 poster, der ifølge
vedtægterne skal besættes:
Formand: Klaus Bagger - Næstformand: Tom Andersen
Kasserer: Kristian Dahl Andersen - Sekretær: Anne Krogh
Andersen.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Flemming Pedersen,
Martin Chröis og Peter Lausten. Suppleanter: Rene Kristensen og
Anette Thorning
__________________________________________________
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