Mødereferat
Generalforsamling Brabrand Tennis IF & Støtteforeningen ServeEsset
Sted: Cafe i Brabrand Hallen
Dato: 24. februar 2022
Kl. 19:00
Deltagere:
Kopi til
Den samlede bestyrelse for Brabrand IF Tennis, und- Bestyrelsen af Brabrand IF Tennis
tagen Henrik Buus samt ca 25 fremmødte deltagere Udarbejdet af
Dato
René Boesen
6. marts 2022

Dagsorden
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

REFERAT:
1. Valg af dirigent
Ulrik Uggerhøj valgt
Varsling- generalforsamling er lovlig varslet!
• Der er sendt indbydelse ud til alle medlemmer
• Indbydelse er på Brabrandtennis.dk
• Annonce i Aarhus Vest onsdag den 9. februar 2022
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2. Beretning om den forløbne sæson til godkendelse
Indlæg ved formand René Boesen:
Velkommen og dejligt, at vi er tilbage i den vante form for generalforsamling- at vi mødes til mad først
og så efterfølgende generalforsamling. TAK til Morten her i Cafeen for at ville byde på mad og ivørigt
held og lykke med fremtiden – hvad end den bringer!
Året 2021 var et godt år for tennisklubben, trods Corona fyldte noget specielt ved opstart af sæsonen.
Jeg vil faktisk godt starte med at takke bestyrelsen og suppleanter for et RIGTIGT godt samarbejde – vi
har klart forbedret dette de seneste 3 år- blevet mere tydelige i, hvem gør hvad og hvornår .
Vi kunne pga. Corona ikke afholde Standerhejsning i 2021, som vi jo plejer at have kanon tilslutning til
– hvor vi alle mødes med forhåbninger til den nye sæson. Det forventer vi at kunne igen i den nye sæson!
Vi gik også ind i sæsonen med budskab til alle medlemmer om 10% rabat ved tidlig indmeldelse inden
1. maj 2021 og det virkede godt – vi fik hurtig mange medlemmer registreret og dermed betalt kontingent. Det kan jeg allerede røbe, at det er bestyrelsens målsætning, at det gentager vi i den kommende
sæson.
Jeg kan også røbe, at vi endte med en meget flot medlemsopbakning til klubben på omkring 406 medlemmer. FLOT og TAK FOR DET
Ellers kunne vi trods Corona få gennemført vores baneklargørings arrangement, så banerne var klart
til spil. Jeg ved at Jochim Kempe er meget glad for opbakningen til dette arbejde både ved start og
slut på sæsonen! SÅ STOR TAK!
Vi fik også hurtig gang i vores træning – som efterhånden bare bliver mere og mere populær- vi har
også et meget stærkt træner team og STOR ROS til dem – DE GØR DET GODT OG DET GÆLDER TRÆNING BÅDE TIL de unge mennesker og vores voksen træning. MEN for at træning bliver godt – så skal
deltagerne jo også synes, at det er sjovt og være aktive og det må jeg sige -her har vi også mange engagerede deltagere, som virkelig har lyst til både at have det sjovt, men også gerne vil lære og spille
tennis.
For os i bestyrelsen er træning en meget vigtig del af fundamentet i klubben – vi vurderer at nye medlemmer mere og mere vil se på muligheder for træning i klubben. Tennis er svær sport – så derfor er
træning fundamentalt.
Vi er hele tiden ude om os, Malene Uggerhøj gør en stor indsats- for at samle et godt hold – vi har jo
typisk her med studerende at gøre, som både skal ud og rejse og på højskole eller pludselig kommer i
job. Derfor er fødekilden med nye trænertalenter også vigtigt, hvilket Malene også har godt styr på!!
Vores ungdoms afdeling har det også godt- vi har pænt med medlemmer og der er arrangeret træning
2 gange om ugen. Vi fik også afholdt vores Summer Camp i år med stor stor succes.
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Vi har også oplevet, at alle medlemmer har haft stor spillelyst, vi har set, at der har været stor bookningsprocent på banerne i peak timerne – og det er skønt at opleve, at der faktisk er pres på vores baner, at man kan møde andre medlemmer, når man komme for at spille. SÅ BLIV ENDELIG VED MED
DET!!
HUSK JO FLERE GANGE DU SPILLER TENNIS, jo billigere er det jo reelt pr. gang
Vi fik ingen standerhejsning, men heldigvis fik vi vores Grundlovstennis arrangement tilbage- og hvilken succes det var. Vi havde kanon vejr, vores super træner team havde fundet på nye sjove lege på
banerne og vi havde sørget for forplejning til dem som holdt pause. Over middag ankom vores pølsevogn og heldigvis havde vi oparbejdet en vis sult, for der var stor travlhed ved pølsevognen.
Så bestyrelsens mission om, at vi skal være ”kendte” for vores Grundlovstennis begynder at se tydelig
effekt, hvilket vi er meget glade for. Vi takker for den store opbakning!
Vi har også fået afholdt turneringstennis i år – vores 1. hold er tilbage i 2. division – tillykke med det
og flot gået!!
Efter sommerferie fik vi lavet indbydelse til klubturnering, som blev styret og organiseret af vores
dreamteam, Jette Jessen, Gitte Troelsen, Jesper Bolet og Uffe Frost. Turneringen forløb fint og vi blev
klar til den store finale dag med efterfølgende klubfest. Jeg synes, at det var en super hyggelig dag,.
Bestyrelsen og med god hjælp fra medlemmer gjordem, at vi både vi finalerne afviklet og fik gjort klar
til en hyggelig aften med dejlig mad. Også i år var vejret så godt, at vi kunne være udenfor det meste
af tiden. I år havde vi ovenikøbet live musik, fra Jochim Kempe og Søren Bjerge. TAK FOR DET
SeniorServen har også haft en god sæson – med masser af social hygge og godt spil på banerne – dejligt, at vi har disse muligheder fortsat for at kunne tilbyde sådan arrangement om formiddagen.
Udover de mange hyggelig timer, som der er spillet tennis i – så har vi i bestyrelsen også været i gang
med at se på fremtiden – hvad skal vi have på plads for at modernisere klubben. VI har haft 3 emner
på dagsorden:
Modernisering af klubhus
Etablering af Padel bane
Skift af underlag på 1-2 baner for at få baner der kan spilles på hele året
Modernisering af Klubhus:
Her har Allan Jaquet og undertegnede tidlig på sæsonen haft indledende møde med Aarhus Kommune, Sport & Fritid. Efter vi havde vinterklargjorte banerne har vi pr. 1.12.2022 med god hjælp fra
Esper og nogle af gutterne fra Seniorserven fået tømt klubhuset. Nogle af kvinderne fra Seniorserven
har også tømt vores køkken, så vi kunnet overlade et tomt klubhus til Aarhus Kommune.
Vi har nu fået lagt nyt flot gulv, vi har fået fjernet el- radiatorerne og erstattet med en varmepumpe
og lige om lidt skal vi have opsat et nyt køkken samt yderligere skabe til udstyr, bolde mm. Lige nu er
elektriker og vvs mand i gang med forberedelserne, så vi i uge 10 forhåbentlig kan begynde at få køk-
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kenet sat op. Vi får helt nye hårde hvidevarer ind også. Bestyrelsens drøm om dobbeltdør ud til terrassen er ikke kommet med i denne omgang, men vi har fortsat dialogen om projekt i efteråret, muligvis
må vi selv betale for den – det ser vi på!
Efterfølgende vil undertegnede og Malene Uggerhøj også gå ud og se på nye møbler til klubhuset. Vi
møder forhåbentlig ind til et FRISK nyt klubhus til standerhejsning i påsken !!
Padel:
Jochim Kempe har taget ansvar for vores Padel projekt – evt. anlæggelse af en baner bag ved bane 6
lige op ad parkeringspladsen. Jochim har netop været til møde med Aarhus kommune om en mulig
tidsplan. Om alt går godt kan vi vel nok næste år have en bane klar. Der udestår stadig mange drøftelser i bestyrelsen om dette projekt, hvordan skal vi finansiere det? – kommer en egenbetaling, pris niveau og bookning – hvad gør vi her? Alt sammen noget vi vil vende tilbage med når vi er mere konkrete.
Kombi underlag:
Skift af underlag på 1-2 baner – dette er stadig kun på ide niveau. Men der findes nu en ny kombi
overflade som gør, at man kan nøjes med meget mindre nyt grus hvert år, samtidig med at banen ikke
er så sårbar for frost, som grusbaner er. Så igen noget vi i bestyrelsen må vende tilbage med, når/hvis
vi bliver mere konkrete.

Når vi så snakker om at benytte banerne hele året, så kan jeg ikke undlade at vi faktisk i år stadigvæk
har net på bane 1 – der er lavet en stor indsats for at holde den bane spilleklar- den er gentagende
gange blevet ryddet for blade og tromlet. Jeg har også bemærket, at straks når vejret bliver lidt solrigt,
så er der folk der booker banen, ja faktisk var der en fredag her i januar, hvor jeg snakkede med Jochim om ikke vi lige skulle ud og slå nogle bolde. Det kunne vi så ikke – for der var fuldt booket fra kl.
13 af! DEJLIGT
Sluttelig vil jeg godt benytte lejligheden til at takke Lars Aagaard for en kanon indsats i år – Lars har i
år taget tjansen med rengøringen af klubhuset, holdt bane 1 spilleklar ved løbende at tromle banen –
TAK FOR DET. Lars har også givet os en stor hånd med i modeniseringen af klubhuset – Lars har givet
stor indsats med at få malet indvendig i stort set hele klubhuset, inden vi skal have det nye køkken op,
men også med at gå og holde lidt øje med, hvad der sker- for ikke altid at kommunen er lige meddelsomme med, hvad der foregår. Så stor TAK for det LARS!!
Vi skal jo også lige om lidt have valgt nye bestyrelsesmedlemmer og Tage Møller og Gitte Troelsen er
begge på valg og ingen af dem ønsker genvalg. Jeg vil meget gerne takke dem begge for indsatsen i
bestyrelsen. Tage har jo faktisk været ham, der hidltil har haft dialogen tidligere med Kommunen og
var bl.a med til at sikre, vi har fået nye flotte omklædningsrum.
TAK:
Så afsluttende vil jeg sige, at det endnu engang har været en fornøjelse af være formand for Brabrand
IF Tennis i denne sæson, en stor tak skal igen lyde til bestyrelsen, vores kanon træningsteam, vores
faste SPONSORER, som støtter os år efter år, vores baneklargøringsteam inkl. Allan(banemand), Seniorserven, Aarhus Kommune Sport & Fritid samt ikke mindst jer medlemmer, som bakker op om klubben og passer på vores flotte anlæg. Hvis jeg bliver valgt vil jeg glæde mig til yderligere 2 år med dette
arbejde.
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3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Revideret regnskab fremlagt af kasserer Allan Jaquet:
Kassereren, Allan Jaquet, fortalte på generalforsamlingen om udviklingen i 2021.
Klubben har haft en fremgang af medlemmer fra 352 forrige år til 406 i sæsonen 2021. Altså en fortsat
fremgang på 56 medlemmer til et i forvejen højt medlemstal!
Det kunne også mærkes på indtægterne, som er ca. 115.000 kr. højere end budgetteret!
Vi har derfor lavet ekstraordinær stor afskrivning på anlægget med vores egne baner (bane 4,5, 6 og
7) så dette anlæg nu er fuldt ud afskevet. Sammen med midlerne i ServeEsset har tennisklubben en
meget flot økonomi.
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Regnskab blev godkendt uden større dialog og spørgsmål.
4. ServeEsset kort årsberetning og revideret regnskab til godkendelse
Gennemgået af Formand/kasserer for Støtteforeningen ServeEsset René Boesen:
Der har været en aktivitet i støtteforeningen i 2020. Der er indkøbt en ny boldmaskine til Brabrand IF
Tennisklub. Revideret regnskab:
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Regnskab blev godkendt uden større dialog og spørgsmål.
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5. Fastsættelse af forslag til budget, herunder afdelingskontingent til vedtagelse
Budget for 2022 samt kontingent 2022 fremlagt af kasserer Allan Jaquet. Bestyrelsen forventer at
bruge omkring kr. 60.000 på nyt inventar til klubhuset i den kommende sæson:

Nye medlemmer i år 2022 få 50% rabat på kontingentet det første år. Nuværende medlemmer vil
også blive tilgodeset. Hvis betaling finder sted inden den 1. maj 2022, vil de opnå en rabat på 10%.
Kontingentsatserne er vist i nedenstående tabel
Vi forventer at kunne komme officielt i gang med sæsonen i påsken – hold øje med vores hjemmeside,
www.brabrandtennis.dk eller kontakt formanden.
Nuværende medlemmer
10% rabat
Senior

1.150,00 kr.

indtil 1.
maj 2022:
1.035,00 kr.
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Senior Deltid
Ungsenior
Junior
Minitennis
Nye medlemmer
Senior (Nyt medlem)
Ungsenior (Nyt medlem)
Junior (Nyt medlem)
Minitennis (Nyt medlem)
Senior Deltid (Nyt medlem)

900,00 kr.
800,00 kr.
650,00 kr.
400,00 kr.

810,00 kr.
720,00 kr.
585,00 kr.
360,00 kr.

575,00 kr.
400,00 kr.
325,00 kr.
200,00 kr.
450,00 kr.

Har nuværende eller kommende medlemmer spørgsmål, kan de blive stillet til:
Formanden, René Boesen, mail rene@post1.dknet.dk og tlf. 20401545

6. Behandling af eventuelle indkomne forslag, der er tilstillet bestyrelsesformanden senest 8 dage
før generalforsamlingen
Ingen forslag modtaget af formanden René Boesen eller i øvrigt til øvrige bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af formand i lige år
Formand René Boesen modtog genvalg for 2 år
8. Valg af kasserer i ulige år
Allan Jaquet er ikke på valgt i år

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen
Jonas Wissendorf stiller op til bestyrelsen og blev valgt for de kommende 2 år.
Jesper Bolet blev først valgt som suppleant, men derefter til bestyrelsen for de kommende 2 år.
10. Valg af 2 suppleanter
Jette Jessen stiller op igen og blev valgt for 1 år
Vi fik ikke valgt yderlig en suppleant.
11. Valg af repræsentantskabsmedlem/-mer (årligt)
René Boesen stiller op igen og blev valgt.
Niels Rytter stillede op og blev valgt.
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René og Niels blev valgt for 1 år
12. Valg af suppleanter for repræsentantskabsmedlemmerne
Ingen suppleanter stillede op og derfor blev ingen valgt
13. Valg af mindst 1 revisor
Lars Aagaard genopstiller og blev valgt for 1 år.
14. Eventuelle udvalg
• Vi har stadig udvalg omkring vores 100 års fødselsdag
Jochim Kempe er ansvarlig – vi må se om vi får gang i den aktivitet i 2022.
15. Eventuelt
Jochim Kempe fortalte om de optimistiske planer for turneringsholdet i 2022, hvor vi igen spiller i 2.
division. Han lovede, at der fortsat vil komme info ud om datoer for hjemmebane kampe og opfordrede medlemmerne til at kigge forbi til kampene og støtte holdet og se noget rigtig godt tennis.
Jochim Kempe fortalte også lidt om planerne for en padelbane bagved bane 6. Han har afholdt møde
med Aarhus Kommune, Sport & Fritid og der er lavet en overordnet køreplan. Vi er i gang med at indhente tilbud på etablering af banen, så skal der laves finansieringsplan, søges midler og ikke mindst
laves byggetilladelse. Tidshorisont er mindst 1 år. Der vil naturligvis tilgå medlemmerne information
løbende omkring projektet inkl. Økonomien, betaling & booking.
Jochim fortalte også lidt om de nye kombi baner, som bl.a ALTS er ved at få flere baner omlagt til. Vi
følger den udvikling tæt og vil hører om deres erfaringer og især kvaliteten af banerne. De skulle være
meget gode at spille på og ikke så sårbare for frost og vand, så mulighed for at spille på dem året
rundt(stort set) er til stede. Som vi ser det lige nu – bestyrelsens prioritet lige nu at få afsluttet både
klubhus og padelbane før vi begynder nye projekter op. Men vi holder os orienteret.
Malene Uggerhøj fortalte om planerne omkring træning for den kommende sæson, at der har været
afholdt trænermøde, træningsplan og priser er aftalt og det vil bliver offentliggjort på vores hjemme
side meget snart. Vi har også en stærk træner stab for den kommende sæson.
Mødet blev afsluttet og formanden takkede for god ro og orden og ikke mindst vores dirigent, Ulrik
Uggerhøj for at styre os godt igennem dagsorden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bestyrelsen for Brabrand IF Tennis for 2022 er som følger:
René Boesen
Jochim Kempe
Allan Jaquet
Malene Uggerhøj
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Henrik Buus
Jonas Wissendorf
Jesper Bolet
Suppleanter:
Jette Jessen

Referent, 6. marts 2022

__________________________
René Boesen
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