Referat fra ordinær generalforsamling i TCO afholdt den 11. august 2020
Der var blevet indkaldt den 6. juli og dermed de 4 uger før som påkrævet.
Jens Risager blev valgt til dirigent og der var indkommet 3 forslag på forhånd

Formandens beretning:
Der har været stor aktivitet vedr. deltagelses i forskellige holdturneringer. I sommeren var der 12 aktive
hold hvoraf de 9 spillede i den Fynske holdturnering. Det er 2 hold mere end tidligere, hvilket lover godt for
fremtiden. Det er vigtigt at deltage i turneringer for at vise TCO flaget. Især den Fynske holdturnering, da vi
er en af de største klubber på Fyn.
I løbet af vinteren havde TCO haft 3 aktive hold.
Stort tillykke til alle de vindende hold!
Dejligt med stor aktivitet på vores anlæg. Pt. har vi 416 medlemmer, hvilket viser at det går den rigtige vej.
Der foregår en masse drop-ind udover den almindelige træning.
En kæmpestor tak til alle som har deltaget i klargøring og byggearbejdet af vores nye klubhus. Vi er rigtig
stolte og glade for det nye klubhus, som har været et stort ønske igennem længere tid. Vi får nu bedre
mulighed for at afholde og byde ind på store turneringer, som kan give os både indtægt og mere liv på
anlægget. Vi har desuden fået minitennisbaner, således at vi kan starte op med endnu mindre børn til
træning. Det er er allerede sat i gang sat med et mikro tennis forløb.
Det har været dyrt og hårdt, at få det nye klubhus, men med et stort stykke arbejde fra de mange frivillige
er vi kommet i mål. Der har bl.a. hver mandag formiddag været 10-12 frivillige i gang over en længere
periode. Tusind tak til alle som har givet en hånd med!
Odense Kommune havde et krav om mindst 600 timers frivillige arbejde og vi har haft ikke mindre end 1250
timer, hvilket fortæller noget om det store arbejde der er blevet lagt i perioden.
Heldigvis er der blevet budt på kaffe og kanelsnegle indimellem bl.a. af Anette.
Concordia Forsikring har købt ”navnet” til vores anlæg de næste 5 år, så det nu hedder Concordia Forsikring
Park.
Vi har haft stor glæde af medlemslån, sponsorater og donationer fra forskellige fonde samt Odense
Kommune, i forbindelse med ombygningen af vores klubhus. En stor tak til alle som har bidraget med
finansiel hjælp, især da der blev opdaget råd i vores træværk.
Arne Jensen har gjort et kæmpe stykke arbejde med at finde sponsorater og vi håber på endnu flere i
fremtiden, da det er de penge som giver os mulighed for at forbedre vores anlæg.
Man havde forventet et lille overskud i regnskabsåret 2019. Det blev dog til et meget mindre underskud på
4000 kr.
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Odense Tennis Center har givet overskud efter at tennisklubberne selv har overtaget driften, hvilket er
rigtig godt gået over så kort en periode. Taget er utæt og er ved at bliver renoveret og forventes færdigt
den 12/9-2020 inden indendørssæsonen starter op igen. Det er Odense Kommunen som betaler for
reparationen, da håndværkeren som i sine tid udførte arbejdet, er gået konkurs.
Der blev spurgt til om overskuddet kunne anvendes til at give billigere baner eller om det indskud som de
enkelte klubber har givet tidligere kunne tilbagebetales? Thomas tager disse forslag med tilbage til OTC.
Overskuddet kunne også anvendes til forbedringer i og omkring hallerne.

Junior samarbejdet v/Vivian Lindberg
Junior samarbejdet imellem TCO og FBT har kørt et par år. Samarbejdet er rigtig godt for juniorernes
udvikling på tennisbanen. Samarbejdet ses som en nødvendighed hvis man vil gøre sig forhåbninger om at
gøre sig glædende på landsplan især i forhold til klubberne i øst DK som har væsentlig flere medlemmer,
trænere og penge at gøre med.
Der er ca. 120 børn som deltager i træningen. Motionsspillerne har en fordeling på ca. 50% til hver af de to
klubber. FBT har lidt flere spillere på turneringssiden.
Der er ca. 20 trænere ansat. Dog er det kun Anastasia og Frank som er fastansat. Ana på fuldtid i FBT og
Frank deltid hos os, da han også arbejder i Sønderborg.
Der har hen over sommeren været afviklet to sommer camps i henholdsvis uge 27 og 32. Der har samlet set
deltaget 80 børn hvoraf ca. 20 allerede har meldt sig ind. Det viser at vores sommer camps igen i år har
været meget populære og at det samtidig kan være en god måde at rekruttere nye medlemmer på.
Der er udarbejdet en ny juniorstrategi som har fokus på at møde børnene der hvor de er og at der skal
være plads til alle – både nybegyndere, let øvede og turneringsspillere med ambitioner om at blive
elitespillere.
Weekenden den 12-13. september har vi endnu engang fået tilbudt at afholde medaljespillet, denne gang
for U10 og U12. Det betyder færre kampe end sidste år, men der bliver stadigvæk brug for hjælp til baner
og boden, så vi kan opnå en god indtægt på afholdelsen.
Der blev stillet et spørgsmål om samarbejdet evt. kunne give anledning til at juniorerne flytter fra den ene
klub til den anden? Netop pga. samarbejdet er dette blevet mindre sandsynligt, eftersom der nu tilbydes
den samme træning uanset hvilken klub man er medlem af. Vi mener desuden at vi med vores skønne
anlæg og det nye klubhus fortsat vil være attraktive for både eksisterende og nye medlemmer.

Økonomi v/ Birgitte
Der er blevet indsamlet ikke mindre end 380.000 kr. i sponsorater med Arne i front for sponsorudvalget.
Det er super gået! Mange tak for det. Tilskud fra Odense Kommunen og andre fonde gav os desuden
685.000 kr. som har været en rigtig stor hjælp. Der er mange midler at søge i de forskellige fonde, så vi bør i
fremtiden prioritere at finde tid til at ansøge endnu flere fonde.
Tennis Club Odense
Munkvænget 43
5230 Odense M

Regnskabet der blev afsluttet pr. 31/12-2019 gav et mindre underskud på -4000 kr.
Vi har fået afviklet meget gæld i 2019 og er helt sikkert på vej i en positiv retning, dog har det været svært
med de likvide midler under byggeriet af klubhuset.
Vi skal i fremtiden have fokus på formaliteter og retningslinjer i klubben: hvad skal klubben betale i i forhold
til bl.a. kørsel, forplejning, turneringer osv. Det har tidligere varieret meget fra år til år.
Vi har fået lavet en såkaldt barteraftale med Ketshop, så vi modtager for 15.000 kr. gratis bolde pr. år og vi
har derfor færre udgifter på dette.
Vi skal hele tiden forsøge at finde nye indtægts- og rekrutteringsmuligheder. I år har vi f.eks. organiseret
studietennis og drop-in. Nye ideer modtages meget gerne.
Regnskabet for 2019 blev vedtaget.
Der er budgetteret med et overskud på 33.000 kr. for 2020.
Søren Fangel afgår som intern revisor. Tak for hjælpen.

Indkommende forslag

1. Punktet padel blev flyttet til under evt. og efterfølgende blev det besluttet at der vil blive afholdt en
ekstraordinær generalforsamling vedr. dette emne, da flere medlemmer mente at deres
oplysningsgrundlag ikke var godt nok til at stemme. Pade-udvalget som er forankret i bestyrelsen
ønsker at opføre 3 padel-baner samt minitennis på banerne 7 og 8. som alligevel står overfor en
større renovering med bl.a. nyt dræn og automatisk vandingsanlæg. Det blev oplyst at man ønsker
en god løsning som betyder mindre støj for de omkringlæggende huse.
Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i løbet af efteråret, da det er vigtigt for
det videre arbejde med at søge fonde samt Odense Kommune.
2. Arne Jensen mener, at der har været problemer med spillende gratister. Derfor havde han et
forslag om at senior FBT-spillere som indgår i træningssamarbejdet med TCOs divisionsspillere skal
betale gæstegebyr på 100 kr. De fleste mente dog ikke, at det var træningssamarbejdet og det at
en TCO-divisionsspiller kan booke en bane sammen med en FBT-divisionsspiller som var problemet.
Der er et problem med, at der en gang imellem står spillere på banen som ikke har booket den. Det
er derfor vigtigt, at alle husker at booke baner, når de spiller. Herved kan vi bedre styre om
spillerne er medlem af klubben samt få et retvisende billede af banernes belægningsgrad. Denne
information er også relevant i forhold til Odense Kommune, som er ejere af grunden. Husk derfor
altid at booke banerne!
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Valg til bestyrelse
Hanne Funch Andersen og Nils Baastrup har ønsket at udtræde.
Rasmus Okkels Jensen og Annika Jarl blev valgt ind som nye medlemmer af bestyrelsen. Tillykke med det.
Bestyrelsen består derfor nu af følgende 6 personer:
Thomas Hjorth Nyholm, Birgitte Sonsby, Arne Jensen, Vivian Lindberg, Rasmus Okkels Jensen og Annika Jarl
Der var desværre ingen som ønskede at stille op som suppleanter.

EVT.
1) Padel kommer som tidligere nævnt op på en ekstraordinær generalforsamling i løbet af efteråret.
2) Der blev spurgt til, om det var okay at booke en træner fra FBT til vores anlæg. Holdningen var at man
som udgangspunkt helst ser, at medlemmer deltager i klubtræningen. Privat træning er et supplement til
klubtræning og kan kun erhverves såfremt man benytter klubtilbuddet fuldt ud, og som udgangspunkt kun
med trænere, som indgår i klubbens trænerteam. Ved ekstraordinært træningsbehov ud over den anviste
klubtræning kan bestyrelsen godkende såvel træningsmængde i privat regi samt tilknytning af ekstern
træner. Dette vil bero på en individuel vurdering. Henvendelse herom må ske til bestyrelsen.

HUSK! Fejring af vores nye klubhus lørdag den 29. august med opstart kl. 14 med en tennis turnering
efterfulgt af spisning og musik fra kl. 17. Tilmelding senest den 23. august. Se mere på vores hjemmeside
og/eller facebook.
Vel mødt!
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