
Referat fra den ordinære generalforsamlingen i TPI tennis 

Tirsdag den 10. marts 2015  

Sted: Mødelokale i Paarup hallen 

    
Dagsorden ifølge vedtægterne: 

  

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år. 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår. 

4. Indkomne forslag. 

5. Budget og plan for det kommende år. 

6. Valg til bestyrelse og revision samt suppleant. 

7. Eventuelt. 

 

Ad 1. Valg af dirigent 

Formand Ib Grünfeld bød de 18 fremmødte medlemmer (incl bestyrelsen) velkommen 

og foreslog Lene Borup som dirigent. Lene valgtes med akklamation. 

Lene konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet i den digitale udgave af 

TPI-nyt. 

 

Ad 2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år 

Ib Grünfeld aflagde beretning om foreningens aktiviteter i 2014. Han nævnte herunder 

de forbedrede indendørsfaciliteter for tennis efter åbningen af Marienlyst tenniscenter.  

Her spiller ca 50 medlemmer fra TPI.  Klubben har mærket tilbagegang for minitennis 

især blandt børn og unge. Med hensyn holdturneringen, blev det til nedrykning for 

både 1.holdet, 2.holdet og 3. holdet. For 2.holdets vedkommende, var der dog tale om 

tvangsnedrykning som følge af førsteholdets nedrykning.  

(Se den formandens fulde beretning på hjemmesiden) 

 

Som svar på et spørgsmål vedrørende antallet af medlemmer, blev det oplyst, at 

medlemstallet i 2014 sluttede på 168 medlemmer. 

Efter formandens beretning fik Ib Hansen ordet. Da Ib Hansens indlæg ikke var møntet 

på beretningen, vil den i referatet blive omtalt under punkt 7: Eventuelt 

 

Generalforsamlingen godkendte herefter beretningen. 

 

 

 



Ad 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år 

Kasserer Frank Noer fremlagde regnskabet for 2014. Den største udgiftspost var 

vedligeholdelse af baneanlæg. Både på Vintermosevej og Rugaardsvej er lysanlæggene 

blevet renoveret i efteråret 2014.  

Regnskabet udviste et underskud på godt 14.000 kr. Et beløb, som svarede nogenlunde 

til det forventede ifølge budgettet for året. Klubbens likviditet endte dermed på ca 

95.500 kr. ved årets slutning.  

Der var et par spørgsmål til enkelte af posterne. I mange år har et skyldigt beløb til 

Odense Kommune på 102.000 kr optrådt i årsregnskabet. Ib Grünfeld kunne oplyse, at 

beløbet stammer fra et rente- og afdragsfrit lån fra Odense Kommune i forbindelse med 

anlæggelsen af bane 3 på Vintermosevej. Byrådet har på et møde i november 2014 

eftergivet en lang række gældbreve fra årene 1971 - 1990 - herunder vores på 102.000 kr. 

Det er altså sidste år, denne post optræder i regnskabet. 

Frank kunne oplyse, at beløb på godt 7176 kr under posten porto i virkeligheden 

dækkede over udgifter til trykning og uddeling af reklameflyers samt annoncering i 

håb om at skaffe nye medlemmer. 

Ib Grünfeld kunne oplyse, at posten halleje på 6400 kr dækkede over leje af 

indendørsfaciliteter til 1. holdets holdturnering. 

 Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

Ad 4. Indkomne forslag 

Punktet var hurtigt overstået. Der var ikke indkommet forslag tilmødet. 

 

Ad 5. Budget og plan for det kommende år 

Kasserer Frank Noer fremlagde bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. Efter 

3 år med underskud på budgettet blev denne gang fremlagt et budget med et beskedent 

overskud på 3200 kr for 2015.  

Generalforsamlingen godkendte det budgettet. 

 

Ad 6.Valg til bestyrelse og revision samt suppleant 

På valg var formand Ib Grünfeld, Kenneth Aaskov og Kristian Svendsen. Ib og Kenneth 

genopstillede og blev valgt med akklamation. Kristian ønskede at træde ud af 

bestyrelsen. Da ingen ønskede at stille op til den ledige post, fortsætter den nye 

bestyrelse med et medlem mindre. Kristian indvilgede dog i at være tovholder omkring 

det praktiske arbejde vedrørende baneklargøring og banepasning på Rugaardsvej i 

sæsonen 2015.  

Johnny Schmidt blev genvalgt som suppleant. 

Lene Borup og Ib Agerboe blev genvalgt som revisorer. 



Ad 7. Eventuelt.  

Efter formandens beretning havde Ib Hansen en række betragtninger som udløste en 

del debat blandt de tilstedeværende. Det handlede bl a om medlemskrisen i en større 

klub i byen, som måske kunne komme TPI til gode i form af nye medlemmer. 

Endvidere diskuteredes muligheden for at tilbyde medlemmerne faste spilletider på et 

par af banerne hverdage indtil kl 15, hvor belægningen er meget beskeden. Bestyrelsen 

lovede at tage emnet op på det næste møde. 

Ib Hansen opfordrede endvidere til at lade en klubturnering strække sig over en 

længere periode. 

Lene Borup efterlyste nye medlemmer i aktivitetsudvalget ikke mindst fra 

tuneringspillerne. Det kunne give et friskt indspark til klublivet - eksempelvis med et 

fest i forbindelse med klubturneringen. Kenneth lovede at forhøre sig blandt spillerne.  

Et spørgsmål vedrørende klubbens medlemskab og kontingent til DGI blev ikke fuldt 

afklaret. Ib Grünfeld vil undersøge, hvad vi får for dette medlemskab. 

Anne Marie Grünfeld savnede information om klubbens damehold. Kenneth kunne 

oplyse, at det måske snart vender tilbage fra barsel. 

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden. 

 

 

Referent  

 

 

Kristian Svendsen 

 

 

 

 

 

 

 

 


