
Referat af generalforsamling i Gadstrup Tennis Club 2017 
 Generalforsamlingen blev afholdt Ramsøhallens klublokale den 14. februar 2017. Til stede 
var 6 personer, heraf 3 fra bestyrelsen. 
 
1. Valg af dirigent 
Peter Rassing blev valgt som dirigent og erklærede indkaldelse til generalforsamlingen lovlig, da 
den blev annonceret i Heden den 20. januar 2017.  2. Valg af stemmetæller 
Johnny Bilyk meldte sig som stemmetæller.  3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
Formand Niels Fejer Christiansen fremlagde bestyrelsens beretning, som kan findes på www.gadstruptennis.dk. 
 4. Forelæggelsen af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget  
    for det kommende år til orientering 
Kasserer Mads Kristensen gennemgik regnskabet for 2016 og budgettet for 2017, som begge blev godkendt. Se regnskab og budget på www.gadstruptennis.dk 
 Der blev stillet forslag om at nedbringe lånet hos Nykredit. Bestyrelsen undersøger sagen. 
 Foreningen har tidligere haft indtægter fra sponsorer, der betalte for en ny vindskærm plus et årligt 
bidrag. Det blev foreslået, at bestyrelsen kontakter nuværende og potentielle sponsorer med henblik på indgåelse af nye sponsoraftaler.  5. Behandling af evt. indkomne forslag 
Bestyrelsens havde fremsat følgende ændringsforslag til vedtægterne: 

- Antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres fra 5 til 3.  - Antallet af revisorer reduceres fra 2 til 1.  
Begge ændringsforslag blev godkendt på generalforsamlingen. Det blev ligeledes besluttet, at bestyrelsesmedlemmer vælges for en 3-årig periode, og at der afgår 1 medlem hvert år. 
 De nye vedtægter vil blive vist på foreningens hjemmeside.  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
Som konsekvens af vedtægtsændringen udtrådte Flemming Warnke og Preben Munter af 
bestyrelsen.  Den nye bestyrelse består herefter af Niels Fejer Christiansen (afgår i 2018), Flemming H. Jensen 
(afgår i 2019) og Mads Kristensen (afgår i 2020).  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
Flemming Warnke og Preben Munter blev valgt.  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
Som konsekvens af vedtægtsændringerne skulle der kun vælges 1 revisor. Lone Bilyk blev valgt 
som revisor, mens Johnny Bilyk blev valgt til revisorsuppleant.    9. Valg af evt. spiller-/trænerudvalg 
Intet at bemærke.  10. Eventuelt 
Tennisklubben blev opfordret til at deltage mere aktivt i GIF. 


