Beslutningsreferat fra Dansk Tennis Forbunds generalforsamling
Afviklet på Scandic Sydhavnen lørdag den 19. marts 2016 kl. 13.30

1) Valg af dirigent
Jørgen Torpe Kann blev valgt til dirigent.
]ørgen Torpe Kann konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og derfor beslutningsdygtig.
46 klubber var repræsenteret rent stemmemæssigt under generalforsamlingen.
Antal ‘stemmer’ til generalforsamlingen: 154.
2)

Bestyrelsens beretning om det forløbne år

Formand Henrik Klitvad fremlagde bestyrelsens mundtlige beretning. Bestyrelsens skriftlige beretning er at
finde i årsberetningen 2015. Forsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning efter kommentarer fra
Preben Rasmussen (SLTU), Asbjørn Nordam (Skive) og Pia V. Ankersen (Hadsten).
3) Appeludvalgets beretning om det forløbne år
Forsamlingen tog appeludvalgets beretning til efterretning.
4)

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Forsamlingen godkendte det reviderede regnskab, der er at finde i årsberetningen 2015.
5)

Indkomne forslag

Bilag i i årsberetningen 2015: Forslag til ændringer af Dansk Tennis Forbunds love fremsat af Dansk
Tennis Forbunds bestyrelse. DTF’s bestyrelse fremsatte forslag om ændringer af DIF’s love et forslag i
forbindelse med anmeldelsesfrist af kandidaturer til valg til DTF’s bestyrelse.
—

—

Forslaget blev forkastet (88 ja, 60 nej, 6 blanke stemmer). En evt, vedtagelse krævede 2/3-dele ja-stemmer.
Bilag 2 i årsberetningen 2015: Hadsten TK ved klubformand Pia V. Ankersen fremsatte to forslag et
ændringsforslag til DIF’s vedtægter, som blev forkastet (65 ja, 84 nej); et forslag til en evaluering af DIF’s
organisationsstruktur, som blev forkastet (58 ja, 93 nej).
—

6) Fastsættelse af det årlige kontingent fra unionernes medlemsklubber til forbundet på grundlag af
et forelagt budget
Kontingentet var før generalforsamlingen følgende: Alle klubber betaler et grundgebyr på kr. 500 til DTF.
Inkluderet i dette beløb vil alle klubbers første 50 medlemmer være gratis. Herefter betales kr. 56,34 i
kontingent til DTF for hvert enkelt medlem derudover. Dette beløb blev foreslået hævet med kr. 3 til kr.
59,34. Klubbernes bidrag til DIF’s kollektive forsikring er kr. 3,80 pr. medlem.

Forsamlingen tilsluttede sig den foreslåede fastsættelse efter afstemning (122 ja, 27 nej, 5 blanke).
7) Overrækkelse af DTF’s Lederpris og Waagepetersen’s Æresetui
Hædersbevisninget ved DTF’s generalforsamling 2015
DTF’s Lederpris: Peder Helmuth Hansen (Sønderborg).
DTF’s Ærestegn: Kurt Søndergaard (SLIU).
8) Valg til bestyrelsen
I lige år valg af formand og et bestyrelsesmedlem for 2 år. Henrik Klitvad genopstillede ikke til posten som
formand for 2016 og 2017. Poul Viggo Bartels Petersen genopstillede ikke til posten som menigt
bestyrelsesmedlem for 2016 og 2017.
Henrik Thorsøe Pedersen blev uden modkandidater valgt til ny DTF-formand.
Henrik Maris blev uden modkandidater valgt til menigt bestyrelsesmedlem i DIF.
9) Valg til appeludvalget
Jørgen Torpe Kann var på valg, og bestyrelsen foreslog genvalg for 2016, 2017 og 2018, hvilket blev
imødekommet.
Christian Kurt Nielsen er valgt for 2014, 2015 og 2016.
Søren Arentoft er valgt for 2015, 2016 og 2017.
Suppleanter: Bestyrelsen foreslog genvalg af Troels Bay Simonsen, hvilket blev imødekommet.
10) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
Bestyrelsen foreslog genvalg af Steffen Wanscher og Kristian Danstrup som revisorer og af Oddbjørn Unset
som revisorsuppleant, hvilket blev imødekommet.
11) Eventuelt
Hør hele DIF’s generalforsamling 2016 i dette lydspor.

Jørgen Torpe Kann

