
Generalforsamling BMI tennis, torsdag d. 20. februar 2020 i Café Klubånd, Egelund. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab 2019 og budget 2020 

4. Gennemgang af ”Husorden” 

5. Indkomne forslag: Ingen 

6. Inspirationsmail fra december (Lars Winther) 

7. Valg af: 

a. Bestyrelsesmedlemmer: 

På valg Kim Stryhn – villig til genvalg 

På valg Irma Jørgensen – villig til genvalg 

På valg Bjarne Kjær – villig til genvalg 

På valg Jens Viltoft – villig til genvalg 

Nyt bestyrelsesmedlem: Bestyrelsen foreslår Kristoffer Stryhn 

 

b. Suppleanter til bestyrelsen: 

På valg Bo Sejsersen – villig til genvalg 

På valg Jette Dammand - ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Anette Jensen. 

 

8. Valg af revisorer: 

På valg Erling Brødbæk - ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen forslår Jørgen Bertelsen. 

På valg Folmer Krarup – villig til genvalg 

 

9. Valg af revisorsuppleanter 

På valg Peter Granath – villig til genvalg 

På valg Gunnar Sørensen – villig til genvalg 

 

10. Eventuelt 

 

Referat: 

Ad 1. Torben Hermansen blev valg som dirigent, og kunne konstatere at dagsordenen er indkaldt med 

retmæssigt varsel. 

 

Ad 2. Bestyrelsens beretning blev afholdt af formand Jens Viltoft.  

Endnu engang stor opbakning til baneklargøring, både forår og efterår. Aktivitetskalenderen har som vanlig 

indeholdt standerhejsning og gruppespil, hvor der næsten altid er fuldt hus. In Sport mødte op på sæsonens 

første tirsdag, og det gør de også i 2020. I klubturneringen delager ca. halvdelen af klubbens medlemmer, og 

der har aldrig før blevet afviklet så mange finalekampe. Der er også blevet afholdt Boysnight, tøsetennis, og 

som noget nyt Mix-tennis. Træning for voksne foregik på 5 niveauer og alle hold var fuldt bookede. Også i år 

vil der komme mail med dato for tilmelding. Juniorudvalget har igen i år stået for Late night og 

klubturnering. Bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder, og derudover har bestyrelsen deltaget i 



hovedbestyrelsesmøder i BMI samt møder afholdt i JTU og DGI, hvor der er en spændende erfaudveksling. Af 

nyt i 2019 kan nævnes at klubben har fået webmaster (Carsten Thøgersen) og alle er velkomne til at skrive 

forslag mv. til hjemmesiden på bestyrelsesmailen. Så har vi fået ny 10 årig lejekontrakt med kommunen, 

hvor vores areal til vedligeholdelse er blevet lidt mindre (nord for klubhuset og vest for bane 4). Der har 

været afholdt 4 arrangementer i Netværk 6 JTU, hvor medlemmer fra BMI har deltaget. Der er blevet opsat 

lys på bane 4 og 5 samt 2 ekstra lamper i løbet af sæsonen. Opstartsdialog med kommunen ang. padeltennis, 

og det fortsætter i 2020. Der er også dialog med HO ang. gæstebookinger gennem portalen WannaSport.  

Bestyrelsen takker alle, herunder vores nye banemand, trænerteamet, juniorudvalget, torsdagsholdet, 

skribent, Martin og webmaster, Carsten for deres indsatser og tak til alle medlemmer for deres villighed til at 

give en hjælpende hånd i klubben. 

Herefter var der spørgsmål til WannaSport, hvor Jens uddyber ordningen. Kan der ske skade på banerne? 

hvad med adgang til anlægget, koder? Vil nogen tænke i det og ikke melde sig ind i klubben? Man kan evt. 

prøve det en sæson for at få erfaringer? 

 

Ad 3. Regnskab 2019 og budget 2020 

Årets underskud 2019 - 52.344 kr. 

Budgetteret underskud - 30.980 kr. 

Større underskud - 21.364 kr. 

Egenkapital +   275.329 kr. 

 

Årsager til underskuddet: Ekstra banelys på bane 4 og 5 (9.938 kr.), ny vandvarmer (11.186 kr.), udskiftning 

af rude efter storm (3.751 kr.) samt at kodelåse blev dyrere end forventet. 

237 medlemmer i 2019, på niveau med 2018. 

 

Ad. 4 Gennemgang af ”Husorden” 

Kim gennemgår forslag til Husorden punkt for punkt. Det er planen at den lægges på hjemmesiden, og kan 

blive evalueret til næste års generalforsamling.  

Der er input fra de fremmødte: ”Tag godt imod nye medlemmer og vis dem godt til rette” 

 

Ad. 5 Indkomne forslag Ingen 

 

Ad. 6 Forslag til nye tiltag (Lars Winther) 

Bestyrelsen har i efteråret opfordret medlemmer til at komme med idéer til forbedring af klubbens tilbud. 

Der er kommet input fra Lars Winther, som han præsenterer: 

A. Træning for øvede flyttes til moduler lørdag eftermiddag 

B. Åbent hus for nye hver måned. 

C. Opstart af forældre/barn tennis 

D. Mere aktiv brug af Facebook i samarbejde med Christine, hovedforeningen. 



Lars uddyber bl.a. sin idé om at droppe træningen for de øvede spillere og i stedet tilbyde modulbaseret 

træning fx lørdag eftermiddage, som trænerne så ville kunne byde ind på. Fx 6-8 lørdage, i 2-3 timer med fx 

servetema. 

 

Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Kim Stryhn, Irma Jørgensen, Bjarne Kjær og Jens Viltoft genvælges til bestyrelsen. Kristoffer Stryhn vælges 

ind i bestyrelsen, hvilket er en tilbagevenden til 7 bestyrelsesmedlemmer. 

Bo Sejersen og Anette Jensen vælges som suppleanter til bestyrelsen. 

 

Ad. 8 Valg af revisorer 

Valgt som revisorer: Jørgen Bertelsen og Folmer Krarup 

 

Ad. 9 Valg af revisorsuppleanter 

Valgt som revisorsuppleanter: Peter Granath og Gunnar Sørensen 

 

Ad. 10 evt.  

Bent Vogensen: Hvor skulle padelbanerne evt. være? Jens: Hvis indendørsbaner, så skulle det være i 

forlængelse af en af hallerne. Hvis udendørs, så skulle det være i forlængelse af klubhuset op mod BMI.   

Padel-prøvetime d. 17/3 i Risskov kl. 19-21: Der oprettes hold på bookingportalen for tilmelding. 

Leo Langberg: Vedligeholdelse af hjertestarter? Bestyrelsen undersøger. 

Lars Winther: hvordan bliver grupperne til klubturnering dannet? Er der nogen overordnede principper?  

Kim: Gerne blandede, men alligevel ses på styrkeforholdet/niveauet. Bent Oxvig, Peter Granath og Kim 

Stryhn er med i turneringsudvalget. 

Bent Vogensen: kunne turneringstilmeldingen ske elektronisk, inkl. resultatlister? Rangliste kunne benyttes. 

Vivi Dybdal: medaljer til klubturneringen, burde de droppes af hensyn til miljøet. 

Lars Winther: Forslag om at få datoer for baneklargøringen ud så hurtig som muligt. 

 

____________________________  ______________________________ 
Jens Viltoft    Bent Oxvig 

 

____________________________  ______________________________ 
Kim Stryhn    Irma Jørgensen 

 

____________________________  ______________________________ 
Bjarne Kjær    Anne Sofie Skov 

 

____________________________ 
Torben Hermansen, dirigent 


