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Her fremsendes kort nyhedsbrev fra Brabrand IF Tennis, som vi i bestyrelsen håber, at I vil bruge et 
øjeblik på at læse. 
 
Vi håber, at I alle er kommet godt ind i 2022 og ønsker alle et godt nytår! 
Vi har jo netop sluppet for de sidste corona restriktioner og derfor er det glædeligt, at vi igen kan 
vende tilbage til en fysisk generalforsamling og ikke som sidste år være nødt til at afholde det virtuelt. 
Det bare ikke det samme:) 
 
HUSK i øvrigt, at vi fortsat holder bane 1 åben for spil – den kan bookes via hjemmesiden. Pas dog på 
banen og få lukket hullerne efter endt spil. 
 

GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 24. FEBRUAR 2022 

Der er planlagt generalforsamling i Brabrand Hallens kantine torsdag den 24. februar 2022 kl. 19. 
Alle er MEGET velkomne til at møde op. 

Vi tilbyder traditionen tro i den forbindelse et måltid mad kl. 18. Af hensyn til køkkenet i Brabrand 
Hallen er tilmelding nødvendigt, hvis du kan lokkes til at komme og spise med os. Tilmelding via dette 
link: Tilmelding til spisning kl 18 

Seneste tilmeldingsfrist er den 21. februar 2022. Du skal ikke tilmelde dig, hvis du først dukker op kl. 
19 og kun deltager i selve generalforsamlingen. Du er stadig meget velkommen! 

Det er ganske ufarligt – kom og hør nærmere om status på medlemmer, vores økonomi samt 
bestyrelsens planer for den kommende sæson. Samt vigtigst af alt - valg til bestyrelsen. 

Der er ledige pladser til bestyrelsen, så hermed opfordring til ALLE om at overveje, om ikke det var tid 
at byde ind og give en hånd med til at drive klubben. Du er i den forbindelse meget velkommen til at 
kontakte mig på 20401545 og få en snak herom. Ingen bliver dog presset ind i bestyrelsen – så det er 
som skrevet ovenfor ”ufarligt” at møde op på generalforsamlingen:) Bestyrelsen ser gerne, at rigtig 
mange deltager- både til spisning og generalforsamlingen.  

Dagsorden til generalforsamlingen  

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om den forløbne sæson til godkendelse. 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

4. ServeEsset kort årsberetning og revideret regnskab til godkendelse 

5. Fastsættelse af forslag til budget, herunder afdelingskontingent til vedtagelse. 

6. Behandling af eventuelle indkomne forslag, der er tilstillet bestyrelsesformanden senest 8 dage 
før generalforsamlingen. 

7. Valg af formand i lige år. 

8. Valg af kasserer i ulige år. 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen 

10. Valg af 2 suppleanter. 

11. Valg af repræsentantskabsmedlem/-mer (årligt) 

12. Valg af suppleanter for repræsentantskabsmedlemmerne 

13. Valg af mindst 1 revisor 

14. Eventuelle udvalg 

15. Eventuelt 

https://doodle.com/poll/c8skqf98xd3pm26r?utm_source=poll&utm_medium=link
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BEMÆRK at forslag til behandling på generalforsamlingen skal indsendes til undertegnede senest 8 
dage før generalforsamlingen. Sendes på min mail rene@post1.dknet.dk 

 

Med ønsket om en god sæson 2022 

René Boesen 

Formand 


