Generalforsamling Stavtrup idrætsforening – Tennis
Lørdag d.28. juni 2014 kl.11.00 i klubhuset
Referat:
1.

Valg af dirigent.
Vi skal have valgt en dirigent og en enig bestyrelse vil foreslå og anbefale Fredy Jakobi, som dirigent.
Fredy blev valgt som dirigent.
Han startede med at konstaterer at information og indkaldelse til generalforsamlingen var sket i forhold til
vedtægterne.
Der deltog 24 medlemmer i generalforsamlingen.

2.

Afdelingsformanden eller dennes stedfortræder afgiver beretning for det
forløbende år.
STAUTRUP TENNIS GENERALFORSAMLING den 28. juni 2014
Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne, byde velkommen til Jer alle sammen, velkommen her til Stavtrup
Tennisklubs generalforsamling.
For god ordens skyld vil jeg lige nævne hvem bestyrelsen er:
Formand - Allan
Kasserer Ole
Næstformand - Nicolai
Sek.- Q tennis - Marianne
Holdtunering - Mick
Ungdom - Joakim
Træner I ungdoms - Flemming
Banemand - Villars
Revisor - Niels Jørgen

Jeg vil gerne starte med at sige, sommerfesten i 2013 måtte desværre aflyses da der var for få tilmeldte.
Sådan skal det ikke gå i år, så vi har meldt datoen ud allerede op til standerhejsningen i april måned. Vi vil
her i sommerferien lave opslag og sende nyhedsbrev ud så vi i år kan få en rigtig god og hyggelig
sommerfest. Samtidig kan fejre Stavtrup Tennis Klubs 30 års fødselsdag.
Tennisklubben blev stiftet i foråret 1984.
Konceptet vil blive det samme som sidste år, nemlig en all in pris på ca. 200,- kr. Sommerfesten er lørdag
den 23. august 2014 kl.18.30 her ved klubhuset.
Igennem vinteren har mange af klubbens medlemmer holdt tennisspillet ved lige og måske endda
forbedret det ved at spille tennis ovre i AGF's hal - ca. 30 har deltaget.
Vore 3 tennisbaner var i sæsonen 2013 og er igen her i 2014 i meget fin stand, det kan vi takke Villars og
så os selv for. Det er nemlig det daglige spil, vanding og fejning der gør tennis banerne gode.
Der skal også lyde en stor tak tilMargrethe som holder vores dejlige klubhus ren og fejer al den røde sand
vi slæber ind igen og igen.
Aktiviteterne og bookingen af baner har været gode og alligevel kan der altid findes plads, både om
formiddagen, eftermiddage og om aftenen. Det er stadig bestyrelsens mål at der ikke må være for mange
blå felter pa vores booking system, som samtidig fungerer rigtig godt.
Stavtrup Tennis havde igen i år en flot standerhejsni ng med over 60 deltager, hvilket er meget flot af en
klub pa vores størrelse.
Jeg har hørt, AGF Tennis som har lidt flere medlemmer en os, til deres standerhejsning kun var
12 deltager. Det fortæller lidt om at fællesskabet trives i Stavtrup, men også i Stavtrup Tennis.
Til Standerhejsningen fik flere hvis gjort en go' handel med IIN-SPORT, som man i den daglige handel på
Store Torv, kan fa % ved at nævne, at man kommer fra Stavtrup Tennis.
Fremmødet til Q aftner - Late Night- og lørdags træning og til junior træning har alle været meget fint
besøgt af ivrige og glade tennisspillere.
Der er allerede blevet spillet nogle gode holdkampe, men der er jo et slogan der hedder " Det vigtigste er
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ikke at vinde, men at deltage " men det er sjovest at vinde.
Som alle har bemærket har Tennisklubben en stab af frivillige, som har sørget for at vores sponsor gave
pa de 10.000,-kr. er blevet gravet ned i form at vandingsanlæg på bane 2 og 3 og det er derfor blevet meget
nemmere at vande efter kampene og træningen.
Frivillige har indkøbt og opsat dette gode læhegn så vi alle kan nyde en kop kaffe eller to efter tennisspillet.
Tennisklubben har d.d. 2 sponsorer, OK Benzin og SkandinaviaBook, det er et af de områder vi skal til at
dyrke noget mere.
OK Benzin har tilbudt at komme og fortælle lidt om hvad de sælger og hvordan vi som klub kan få flere
sponsorpenge.
Bestyrelsen har tænkt at det kunne gøres, enten en torsdag eller lørdag efter spillet, men er det noget I vil
deltage i varigheden er ca. 20 min.
Fremtiden, hvad byder den så på:
Forhåbentlig noget godt tennisvejr.
Der arbejdes på at finde en træner til Q tennis og eller til noget søndags træning.
Sommerfesten lørdag den 23. august 2014.
Klubturneringen i weekenden d. 19.-20. og 21.sep. 2014, der vil blive hængt opslag op i klubhuset og
der vil komme et nyhedsbrev.
Ansvarlig for afviklingen har Mick lovet at tage sig af.
0-Energi Tennishal vil jeg orienterer om under punkt 5
Jeg vil gerne takke bestyrelsen og I medlemmer for det gode og hyggeligt tone og sammenhold vi har i
det daglige, jeg glæder mig hver gang til at kommer her ned på vores dejlige anlæg, enten at se på eller
spille tennis.
Til sidst vil jeg gerne takke alle Jer som giver en hånd med til at holde vores anlæg pænt, men også til jer
som hjælper når der er brug for lidt ekstra hjælp. Tak skal I have.
Det var beretningen fra formanden.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
3.

Fremlæggelse af afdelingsregnskab for sidste ar til godkendelse.
Ole fremlagde regnskab for 2013, godkendt af revisor.
Der er et overskud på knap 30.000,-, regnskabet blev godkendt.

4.

Fremlæggelse af budget for det kommende ar, herunder forslag til
afdelingskontingent til godkendelse.
Ole fremlagde budget for 2014.
Budget blev godkendt.

5.

Orientering og godkendelse om fortsat arbejde med bygning af en 0-Energi
tennishal med 2 baner.
Bestyrelsen og haludvalget vil gerne fortælle om hvordan det går med planerne om at få bygget en 0 energi Tennis hal pa arealet hvor multibanen og lidtaf hundetræningsbanen er.
Hal udvalget består af: Formanden Allan Mortensen Kasser Ole Boelsgaard
Bygningskonsulent Niels Angaard Bygge konsulent lb Frandsen
Bestyrelsen har lagt en plan, som siger, om 5 år skulle der gerne være opført en 0 - Energi tennishal med
2 indendørs tennis baner.
Vi har som udgangs punkt sagt at kan vi have jord og en byggetilladelse, ja, så skaffer vi de penge det
koster at bygge hallen og at vi ved at leje tennis haltimer ud, kan vi drive hallen med de omkostninger dette
må medfører.
Det lyder nok i manges ører som næsten umulig og det kan da også god være, men det er den plan vi
arbejder efter.
Planen er nu godt igang og der er opnået følgende:
Stavtrup ldrætsforening (SIF) har givet os lov til at bygge på det ønskede areal. Der har været møder

Side 2 af 4

Generalforsamling Stavtrup idrætsforening – Tennis
Lørdag d.28. juni 2014 kl.11.00 i klubhuset
med Aarhus Byråds magistraten Sport & Fritid 2 gange.
De spurgte som det første har I penge?
Hvad med driften?
Hvad med hundetræningsklubberne som har lejet arealet?
De første tegninger af hallen har været forelagt til udtalelse ved bygningsinspektoratet Aarhus kommune.
Som dog mente, at idrætsanlægget skulle flytte fra Landzone tit Byzone.
De tog derfor ikke stilling til selve tegningerne.
Haludvalget har haft møde med Aarhus Byråds kultur udvalgs formand Erik B. Andersen, her i klubhuset,
han gav udtryk for at det var et spændende projekt og gav tilsagn om at hjælpe i det omfang han kunne.
Her tænkes specielt på land -byzone kravet.
Bestyrelsen har fået tegnet nye tegninger, som er hængt op inde i klubhuset og som vi har bedt 2
byggefirmaer om at give bud på, hvad det vil koste at bygge en sådan tennis hal.
Det ene firma er kommet med et overslag pa ca. 5.000,- kr. pr. m2 eller i alt ca. 12 millioner kr. inkl. moms.
Det andet firma har udarbejdet en god og omfattende beskrivelse af byggeriet.
Beløb 4.877.000.00 kr. plus moms og div. andre omkostninger, i alt ca. 8 millioner kr..eller ca. 4 millioner
kr. billiger.
Der er afholdt et møde her i klubhuset med formanden for Viby Hundeklub Jette Rasmussen, hun gav
udtryk for at vi nok sagtens kunne være på arealet begge parter, men skulle selvfølgelig lige orienterer sin
bestyrelse og ville så vende tilbage.
Den anden hundeklub Stavtrup Hundefører er nedlagt.
Haludvalget havde møde sidste fredag, hvor der blev udarbejdet en række spørgsmål til det "billigste
tilbud"
Det næste er at vi skat have udarbejdet det endelige budget over byggeriet og et over driften, herefter skal
vi/ byggefirmaet mødes med Sport & Fritid igen.
Stavtrup Tennis’ haludvalg får brug for nogle frivillige:
Advokat til gennemgang af kontrakter m.m.. Revisor til opbygning af ejerforhold selskab.
Byggesagkyndi g som skal følge byggeriet. Penge, ansættes en fondreasings firma/person.
Når vi kommer sa langt at vi kan sætte sidste del af processen i gang vil der blive indkaldt til en ekstra
ordinær generalforsamling i SIF'en, med 1 punkt pa dagsordenen, nemlig om "SKIBET" skal søsættes,
om der skal arbejdes videre med O - ENERGI TENNIS HAL byggeriet og under hvilken ejerform.
Håber at denne lille orientering har forklaret lidt om ideer og omfanget af det arbejde der er udført og det
der forhåbentlig venter.
Alt sammen til glæde for vores tennismedlemmer og mange andre tennisspillere i hele Aarhus, som
gerne vil spille tennis om vinteren. Derudover kunne der maske også blive plads til andre som gerne vil
benytte hallen i større eller mindre omfang:
Skolerne i Stavtrup. Børnehaver. Linedanser. Gymnastik. Søholm. Spejder. Hvem kunne være
interesseret i at bruge hallen om sommeren?

Der var en god og grundig debat med mange spørgsmål og svar, omkring bygning af en 0-Energi Tennishal
med 2 baner.
Beslutning:
Arbejdet med at undersøge hvad og hvordan en hal kan komme op og stå forsætter i bestyrelse/udvalg.
Får udvalget brug for penge tages det op i bestyrelsen, der kan beslutte at bruge penge til undersøgelserne
maks. svarende til overskuddet på knap 30.000,-.

6.

Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke kommet nogen forslag.

7.

Valg af minimum 3 personer til afdelingsbestyrelsen, pa valg er Ole, Marianne og Mick for 2 år.
Alle 3 blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Joakim valgte at træde ud af bestyrelsen, der blev ikke valgt en anden i stedet
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for.
8.

Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
Ingen blev valgt.

9.

Valg af 1afdelingsrevisor og 1 revisorsuppleant. Pa valg er Niels-Jørgen og Lars.
Begge blev genvalgt.

10.

Ny bestyrelsen
B e s t y r e l s e n konstituerer sig pa førstkommende bestyrelsesmøde, med formand, næstformand og
kasserer.
Bestyrelsen udpeger i sin kreds 5 medlemmer til Stavtrup ldrætsforening repræsentantskab.
Såfremt dette ikke er muligt, kan bestyrelsen udpege medlemmer af Stavtrup
ldrætsforening - Tennisklub, der ikke sidder i bestyrelsen til repræsentantskabet.
11. Eventuelt
Der var ingen punkter til eventuelt.

Referent: Marianne
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