
Referat fra årsmødet for HOG tennisafdeling:
Torsdag den 14/1 kl. 19.30 i tennisafdelingens klublokale i Rønbæk Idrætscenter
1. Valg af dirigent og referent
Mogens Kristensen blev foreslået og valgt til dirigent. Lars Larsen (formand) blev valgt som 
referent,
2. Formandens beretning.
Lars gennemgik året 2015 i HOG tennis. 
I beretningen var der en opfordring til at komme med forslag til investeringer, eftersom 
HOG tennis er rimeligt velkonsolideret.
Det kom et forslag om at reparere vores asfalt baner og eventuelt udbygge den så den 
bedre kan bruges i træningssammenhæng. 
Eventuelt kunne man også kigge på minitennisbaner.
3. Regnskab for 2015.
Lars N præsenterede årets resultat. Resultatet er rigtigt fint for i år og viser et overskud på 
omkring 30.000 kr.
Niels foreslog (igen,) at der bliver opstillet et mere overskueligt regnskab som er mere 
overskueligt end den fremlagte balance. Bestyrelse vil sikre dette til næste årsmøde.
Poul Tang mente, at man opsparer for meget og at man bør overveje en 
kontingentnedsættelse. Andre var uenige i, at formuen på 192.000 er for stor i forhold til 
det aktiver klubben råder over og som må forventes at skulle fornyes i overskuelig fremtid. 
Regnskabet blev vedtaget, med forbehold for at revisionen mod forventning skulle opdage 
fejl eller mangler.
4. Budget for 2016.
Poul foreslår at medlemsaktiviteter er gratis. Det var der imidlertid ikke stemning for.
Budgettet blev vedtaget.
5. Kontingentsatser 2016.
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser.
Senior: 800 kr
Junior: 400 kr
Juniortræning: 200 kr
6. Indkomne forslag.
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Willie Kolff havde skriftligt sendt et forslag om at medlemmer af andre tennisklubber skal 
kunne spille i Hinnerup for en mindre afgift, i stedet for at skulle betale gæsteafgift. Det 
forudsættes at der spilles på tidspunkter hvor der ofte er mange ledige baner.
7. Valg af udvalgsmedlemmer.
På valg var Lars Norengård og Hans Knudsen. Lars Norengård modtog ikke genvalg. 
Merete Olesen blev i stedet valgt til tennisudvalget uden modkandidater.
8. Valg af udvalgsformand.
Det blev vedtaget, at Lars Larsen forsætter som formand i 2016.
9. Eventuelt.
Et ønske om at få synliggjort banemanden (Hans) ansvarsområder blev drøftet. 
Tennisudvalget udarbejder en beskrivelse og publicerer det på hjemmesiden og i klubhuset.
Tennisudvalget udarbejder en liste over vores aktiver og deres nypris, således at er 
nemmere at forholde sig til hvor stor en opsparing der bør være for at modsvare afskrivning 
af disse aktiver.
Referent: 
Lars Hauer Larsen
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