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Indkaldelse til ordinær generalforsamling lørdag den 23. marts 2019  
kl. 10 i Fredensborg Hallen, Kastanievej 18, 3480 Fredensborg 

 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende 
dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
4. Behandling af indkomne forslag (specificeret og underskrevet) 
5. Forelæggelse af budgetforslag til godkendelse, samt fastsættelse af kontingent 
6. Valg af formand (lige år) 
7. Valg af næstformand (ulige år) 
8. Valg af kasserer (ulige år)  
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 
10. Valg af to suppleanter 
11. Valg af 2 revisorer 
12. Eventuelt 

 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 5, skal være formanden i hænde senest 

2 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag skal fremsendes til medlemmerne senest 3 dage før 

generalforsamlingen. Dette kan foregå på mail fra medlemsregisteret. 

Alle medlemmer af klubben, der inden generalforsamlingen er fyldt 15 år, har personlig stemmeret, og 

afstemningerne afgøres ved simpelt stemmeflertal. 

Et stemmeberettiget medlem kan stemme ved skriftlig fuldmagt. Der kan stemmes med en fuldmagt ud over 

sin egen. 

Kommentarer til generalforsamlingens punkter: 
 

Pkt. 7 
Peter Arlyng valgt 2018, er på valg, men ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Jørgen Kragerup 
Pkt. 8 
Michael Eskildsen valgt 2018 er på valg, men ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Hans-Jørgen Pagh 
Pkt. 9 
Hans-Jørgen Pagh valgt 2018 for et år, er på valg. Bestyrelsen foreslår Thomas Balzersen 
Jørgen Kragerup valgt 2018 for et år er på valg. Bestyrelsen foreslår Brian Verner Johansen 
Henrik K. Christensen valgt 2018 for 2 år. 
Pkt.10 
Christian Clausen valgt 2018 for et år. Bestyrelsen foreslår Martin Holsøe 
Brian Verner Johansen valgt 2018 for et år. Bestyrelsen foreslår Jesper Scharff 
Pkt. 11 
Lillian Harboskov valgt 2018, modtager genvalg. 
Jørgen Stig Andersen valgt 2018 modtager genvalg. 
 
 
 
Pkt. 5 
Forslag til kontingent 2019/2020: 



 

FREDENSBORG TENNIS KLUB 

 

 
- Seniorkontingent hæves fra kr. 950 til kr. 1.050 
- Seniorer dagsmedlem hæves fra kr. 600 til kr. 700 
- Ungsenior hæves fra kr. 820 til kr. 870 
- Juniorkontingent hæves fra kr.600 til kr. 650 
- Familiemedlemskab hæves fra kr. 2.450 til kr. 2.700 
 
- Indmeldelsesgebyr senior kr. 100,- annulleres 
 
- Kontingent passiv medlemskab kr. 200 
 
Kontingentsatser er afstemt med ØT, dvs HTK og NKT. 
 
Vel mødt 
Bestyrelsen 


