
        
                               Medlemsmøde i Jyllinge Tennisklub (JTK)                       
                               Lørdag, den 13. september 2014 kl. 9:30 
 
 
1. Valg af dirigent 
 
2. Bestyrelsens beretning fra det forløbne år 

a) Formandens beretning 
b) Seniorformandens beretning 
c) Ungdomsformandens beretning 

 
3. Forelæggelse af regnskabet for 2013 samt budget for 2014 

 
4.    Redegørelse for klubbens aktivitetsplaner 
 
5.    Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest d. 29.8) 

Der blev ved sidste års medlemsmøde stillet forslag om, at medlemmer der opnår anden form for pension 
end Folkepension også gives adgang til reduceret kontingent svarende til Veterankontingentet for Folke-
pensionister (pt. 67 år). 
 
Bestyrelsen anbefaler ikke at stemme for forslaget. 

 
6.    Fastsættelse af kontingent 
        Bestyrelsen foreslår uændrede kontingent satser 
 
7.    Ændring af vedtægter 

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af vedtægternes §11: 
Fra: 
”Kasseren ordner alt vedrørende klubbens regnskab, fører en medlemsfortegnelse og sørger for at klubbens 
midler indsættes i en bank. 
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. 

        Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab og status til revisor.  
Driftsregnskabet og status fra foregående år samt det foreløbige for året forelægges det ordinære 
medlemsmøde til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning. Driftsregnskab og status 
bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før medlemsmødets afholdelse” 
 
Til: 
”Kasseren ordner alt vedrørende klubbens regnskab, fører en medlemsfortegnelse og sørger for at klubbens 
midler indsættes i en bank. 
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. 
Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab og status til den af JGI valgte revision jf. JGI’s 
vedtægter §9.  
Driftsregnskabet og status fra foregående år samt det foreløbige for året forelægges det ordinære 
medlemsmøde til godkendelse og skal inden da være godkendt af den af JGI valgte revision. Driftsregnskab og 
status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før medlemsmødets afholdelse” 

 
8.    Valg af bestyrelse og suppleanter 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg jf. vedtægterne: 
a) Formand: Bestyrelsen foreslår Per Schjølin til genvalg på formandsposten. 
b) 2-3 menige bestyrelsesmedlemmer: 

i) Bestyrelsen foreslår Rossana Bossi, der ønsker genvalg. 
ii) Bestyrelsen foreslår Jeanet Jensen, der ønsker genvalg. 
iii) Der ønskes forslag om yderligere kandidater der vil stille op til valg. 

c) 2 Suppleanter: 
i) Bente Ravn, der ønsker genvalg 
ii) Der ønskes forslag til kandidater der vil stille op til valg. 

 
9.    Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.  

Punktet er kun gældende og til afstemning såfremt forslag punkt 7 til vedtægtsændringer ikke vedtages. 
d) Bestyrelsen foreslår Jørgen Madsen, der ønsker genvalg 
e) Bestyrelsen foreslår Bent Juul-Jensen, der ønsker genvalg 
f) Bestyrelsen foreslår Kenni S. Hansen som revisorsuppleant, der ønsker genvalg. 

 
10.  Eventuelt. Evt. punkter herunder kan ikke bringes til afstemning. 

http://www.jtk.dk/

