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7. oktober 2016 

 

Referat - Firmaidræt StorKøbenhavns Tennisafdelings årsmødet 
den 28. september 2016 kl. 18.00 på FSKBHs kontor 

 

Dagsordnen blev godkendt med Alex Neergaard som referent og ordstyrer. Der var mødt 5 per-
soner op her af stemmeberettigede: Danske Bank 1 stemme, TDC 1 stemme, Nordea 1 stemme, 
SAS 1 stemme. 

Afdelingens beretning 

Turnerings afvikling 
Formanden havde i år selv lagt spilleplanen grunde at ingen opstillede som turneringsleder– et 
par af de sidste kampe var dog lige tæt på mørkets frembrud – de vil næste år starte kl. 17.00 og 
ikke kl. 17:30. 

Samme antal hold (23) deltog ved kampplanlægningen - dog kort før start meldte Alm Brandt 
dog fra.  

Banerne 
Banerne var i super stand i år. Vandingsanlægget kan nu vande 2 bane af gangen. Vi startede 
sæsonen med nye net og et nyt udendørs ur.  

Efter jeg meddelte, at jeg trak min som formand, tilbagekaldte KFIU’s formand/bestyrelse den 
ellers godkendte bestilling af nye scoretæller, ekstra bænke på banerne tilbage – sådan kan det 
åbenbart gå.  

Årets holdresultat - turneringsvindere 
Vinderne i de respektive divisioner fik overrakt deres flotte præmier (vaser eller termokande): 

1. division Nordea, 2. division TDC1, 3. division - Jan Nygaard (var ikke mødt op). Resten af pla-
ceringerne kan ses her: http://www.fskbh-programmer.dk/tennis/turnering-2016/  

Stillingen i de enkelte divisioner blev gennemgået herunder mulige op og nedrykninger. Reglerne 
er, at nr. 1 og 2 rykker op i en højere division mens de 2 sidste placerede rykker ned.  
Dog kan der ved en faldende tilmelding til turneringen i 2017 blive ændret på placering for at 
divisionerne bliver en passende størrelse. 

Andet omkring turneringen 
Det var ikke muligt at finde en ny turneringsleder for årets turnering, så Alex måtte også lave 
turneringsplanen.  
Den nye bestyrelse skal checke om klubber, der melder fra til turneringen efter den er planlagt, 
betaler noget – timerne er jo allerede lagt ind i planen og vi betaler (undersøges) vist for dem. 

Turneringen fik uventet et (ca. beregnet) overskud i år, da vi satte prisen pr. kamp op med ca.12 
% (til 345 kr.) for første gang i mange, mange år. Formanden havde faktisk ikke regnet med 
overskud, men følgende forhold gjorde sig gældende: 
- Vi havde samme antal hold i år som sidste år 
- Prisen pr. kamp var i år 12 % højere 
- Mindre honorar grundet manglende turneringsleder 
- I år møder kun 2 vinderhold op 
- 40 % færre deltager i årsmødet (5 mod 9 sidste år). 

Indkomne forslag 
Ingen. 

http://www.fskbh-programmer.dk/tennis/turnering-2016/
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Regnskab og budget 2016 
Blev uddelt til orientering og kort gennemgået. Regnskaber pr. 24.9-16 viser et beregnet over-
skud på ca. 3.000 kr. 

Valg 
Alex har som bekendt meddelt, at han træder tilbage som tennisformand grundet samarbejds-
vanskeligheder med KFIU hallens formand, hvis bestyrelse han som tennisformand er født ind i.  

Patrick Christian Folmann Ørngreen fra Danske Bank havde meldt sig som kandidat til formands-
posten, men kunne desværre ikke komme til mødet. Patrick blev valgt med alle stemmer for. 

Posten som turneringsleder havde ingen meldt sig til og ingen i forsamlingen meldte sig. Det 
forlyder dog, at sidste års turneringsleder Bertil Jønsson vil træde til (dog kun for 1 år). 

Evt. 
Der var ingen bemærkninger under dette punkt, da der var fri meningsudveksling under beret-
ningen, hvor alle frit kunne komme med bemærkninger til de emner, formanden tog op. 

Årsmødet var hermed afsluttet. 

 

Referent: Alex Neergaard 

 

 

 


