Indkaldelse til generalforsamling i Vejle Tennis Klub
Der afholdes generalforsamling i Vejle Tennis Klub i Klubhuset, Helligkildevej 14, tirsdag
den 13. november 2018, kl.17.00 - 19.00.
Dagsordenen er:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Udvalgsberetninger (ingen)
4. Aflæggelse af regnskab, forelæggelse af budget
5. Indkomne forslag
a. At indsætte formel bemyndigelse i vedtægterne til, at bestyrelsen kan fastsætte arbejdsopgaver
og størrelsen af frivillig kontingent. Det foreslås således at tilføje følgende til vedtægternes §
14 (i slutningen heraf): ”Medlemmer, der udfører frivilligt arbejde for Vejle Tennis Klub i et
af bestyrelsen fastsat omfang, opnår nedslag i kontingentet i henhold til de af bestyrelsen
fastsatte retningslinjer”.
b. Fremadrettet gratis medlemskontingent til bestyrelsesmedlemmer (forslag fra bestyrelsen).
Det foreslås således at tilføje følgende til vedtægternes § 14 (i slutningen heraf):
”Bestyrelsesmedlemmer opnår gratis kontingent i de sæsoner, vedkommende er
bestyrelsesmedlem i Vejle Tennis Klub.”.
c. Mere banebelysning (forslag fra Poul Mäertz).
6. Valg af 2 - 4 bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af 2 revisorer
9. Eventuelt
Bestyrelsen sender Formandens beretning samt Årsregnskab og Budget ud til
medlemmerne via mail i ugen op til generalforsamlingen.
Som tillæg til punkt 6 kan det nævnes at bestyrelsen i 2018 består af:
Tine Walldén Jespersen, formand (valgt 2016)
Benjamin Ejlersen, næstformand (valgt 2016)
Jens Ole Ambjerg, kasserer (valgt 2017)
Torben Malmkjær, (valgt 2017)
Klaus Abel, (valgt 2017)
Følgende bestyrelsesmedlemmer er derfor på valg:

Benjamin Ejlersen (modtager genvalg)
Tine Walldén Jespersen (modtager genvalg)

Vi har stærkt brug for frivillige til følgende udvalg, og håber, at mange vil melde sig til
følgende underudvalg:
1. sponsorudvalg (alle, der er friske på at udføre arbejde med sponsorer, opfordres

til at melde sig)

2. Turnerings- og campsudvalg (forældre til juniorspillere, erfarne som

nybegyndere opfordres til at melde sig)

3. Seniorudvalg (seniormedlemmer opfordres til at melde sig, uanset erfaring og

niveau)
4. Juniorudvalg (forældre til juniorspillere, erfarne som nybegyndere opfordres til
at melde sig)
For at gøre det til en hyggelig aften vil VTK være vært med lettere mad og drikke.

