
Referat fra ordinær generalforsamling i TCO afholdt den 5. april 2022

Uffe Nybro Jensen blev valgt til dirigent.

Generalforsamlingen er blevet indkaldt min. 4 uger før, som påkrævet

Der er ingen  indkomne forslag.

Formandens beretning:

Der har været stor aktivitet på anlægget i 2021, til trods for at året var præget af Corona. Dette skyldes ikke

mindst at TCO afholdt UM for juniorer med masser af kampe over 9 dage. Det var hårdt, men sjovt at prøve.

Der har efterfølgende været ønske om, at TCO igen i år afholdt UM, hvilket bestyrelsen dog har takket nej til

trods god indtjening.

Dette skyldes ikke mindst det hårde arbejde, men der har været stor ros for vores afholdelse af UM både fra

deltagere og fra andre klubber.

Sommercampen i 2021 var endnu engang fuldt booket og der vil blive afholdt camps i uge 26 og 31 i 2022.

Vi har ikke budt ind på en hel masse turneringer i år. Der ligger dog en stor GP turnering på vores anlæg i

weekenden den 9.-11. september. Der vil blive brug for gode frivillige kræfter.

Ved hjælp af mange frivillige  lykkes det i 2021 at komme i gang udendørs, tidligere end vi plejer. Vi  kunne

ikke spille indendørs pga. netop Corona. Tak for hjælpen til alle som deltog.

Igen i år har gode frivillige kræfter hjulpet til med at fjerne ukrudt, således at det firma som i år er købt ind

til at klargøre anlægget kan komme i gang så snart frosten er væk.

I 2021 var der rigtig god tilgang af medlemmer og vi endte med at komme op på ca. 550 medlemmer, hvilket

er det højeste i mange år.

Seniorgruppen har vækstet rigtig meget. Ikke mindst pga. fx studietennis som Alexander har startet op

fredag eftermiddag. Det foregår som en form for drop-in, hvor man har et klippekort. Mange vælger dog

efterfølgende at blive medlem.

I 2021 var der rigtig mange introhold, hvilket også hjalp med til at skaffe flere medlemmer. Vi vil derfor

forsøge at køre mange introhold igen i år. Nils vil desuden stå klar til at tage imod +55 som tidligere år.

Samarbejdet med FBT på juniorsiden vil ændre form fra udendørssæsonen. Det kræver rigtig meget

administrativt arbejde at holde det kørende i den nuværende form på 3 forskellige anlæg med en meget

stor trænergruppe.

Vi håber, at en af fordelene ved at blive ”os selv” igen vil være, at vi kan fokusere mere på overgangen fra

junior til senior. Dette betyder også, at Lorenzo som tidligere har været ansat i FBT bliver ansat hos os, da

han hele tiden har været medlem og divisionsspiller for TCO.

Lorenzo og Alexander vil blive de to hovedtrænere – Lorenzo med ansvar for juniorer og Alexander for

seniorer - godt støttet af Tomas Placatka, Martin Fast, Helena Gleerup og Mads Klynge samt nogle af de

ældre juniorer i klubben.

VI vil gerne fremstå som en imødekommende klub med gode og sunde værdier, hvor et godt socialt miljø er

et væsentligt fokusområde både for de medlemmer som kommer for at motionere og hygge sig og for dem

som kommer for at træne mere målrettet med henblik på at gøre sig gældende i forskellige

turneringssammenhænge.

Årets første aktivitet vil blive standerhejsningen den 30. april, som i år bliver afholdt samme dag som

tennissportens dag.



Vi havde i 2021 igen mange aktive hold med bl.a. i den Fynske Holdturnering. Veteranerne vandt igen - stort

tillykke med det. TeamFyn holdene især i U12/U14 har klaret sig rigtig godt.

For herrerne blev det til en 4 plads for 1. holdet og en 2. plads for 2. holdet, godt gået.

Damerne i 2. division fik en 5. plads, hvilket også var godt kæmpet.

Stort tillykke til alle de vindende hold!

Concordia Forsikring har sponsoreret 25.000 kr. ekstra til nyt inventar på bane 1. Det bliver en  flot ”centre

court” (bane 1) med nyt net, dommerstol, bænke og ikke mindst to fejenet. Tusind tak til Concordia.

Ellers er sponsorgruppen med firmaerne den samme som tidliger. Corona til trods, så det er super flot. Der

er dog også kommet nye sponsorer til, bl.a. Newtec, Kronstadt og Juliana. Tusind tak til nye såvel som

gamle sponsorer for at bakke op om vores klub.

Vi har valgt at skifte bank, da Fynske Bank bl.a. har hjulpet os i forbindelse med vores nye padelbaner.

Deres Fond har doneret 200.000 kr. til vores padelprojekt. Rigtigt dejligt - TAK

OK benzin og Energi Fyn er stadigvæk firmaer, som giver støtte til klubben, hvis man tilmelder sin el-regning

eller rekvirerer et OK benzinkort. Så gør endelig det. Husk at vælge TCO som den klub i ønsker at støtte.

Det tidligere sponsorudvalg bestående af Jesper Storm og Per Martens har desværre valgt at trække sig, så

hvis nogen af medlemmerne har lyst til at prøve kræfter med den opgave, så henvend jer endelig til

bestyrelsen.

Nils er TCO´s nye baneinspektør. Det er bestyrelsen meget glade for.

De nye padelbaner er næsten færdige og salget af medlemskaber er gået i gang, så skynd jer hvis I ønsker at

købe et medlemskab til den del også.

Der kommer til at foregå en masse aktiviteter i den forbindelse, når de står færdige.

Det betyder også at vi skal have et nyt medlemssystem som kan klare lysstyring, låsesystemer samt online

booking af baner på mobilen, betalinger osv.

Det nye system er valgt og hedder Memberlink. I vil få nærmere besked, når det tages i brug.

April bliver lidt en test måned.

Forsamlingen godkendte formandens beretning.

Økonomi v/ Birgitte

Regnskab 2021.

Den gode vækst i medlemstal har givet ca. 100.000 kr. mere i indtægt. Sponsorindtægt var rimeligt stabil.

Der er i 2021 tjent godt på turneringer og events, ikke mindst pga. UM.

Desuden har vi modtaget Corona tilskud fra DGI´s hjælpepulje og  fra Odense Kommune.

Regnskabet der blev afsluttet pr. 31/12-2021 gav et flot overskud på 384.997 kr.

Vi har fået afviklet alt vores gæld og betalt OTC, men skal afskrive vores klubhus med ca. 100.000 hvert år de

næste 10 år.

Der er altid uforudsete udgifter og i 2021 var det pumpen til vandingsanlæg som gik i stykker. Det kostede

35.000 kr.

Regnskabet for 2021 blev godkendt.



Budget 2022.

Der er budgetteret med at driften for 2022 kommer til at give et overskud på 100.000 kr.

Da der skal afskrives 100.000 kr på klubhuset, forventes årets resultat  at blive 0 kroner.. Dette skyldes bl.a.

de nye padelbaner som skal tages i brug, kun er indtægtsgivende i 8 mdr.

Der blev endvidere forklaret at likviditeten i TCO i den kommende periode vil være lavere indtil padel

banerne er kommet i gang. I den forbindelse blev der spurgt til om man evt. kunne få en kassekredit, men

det er ikke muligt for foreninger som TCO, da vi ikke har noget de kan få pant i. Grunden ejes af Odense

Kommunen.

Der blev oplyst fra bestyrelsen at man undersøgte muligheden for en evt. momsrefusion i år hvor vi har haft

en stor investering i forbindelse med etablering af padel banerne. Man kan som forening søge om

momsrefusion hvis 100 medlemmer hver donerer 200 kr. til klubben. Af disse donationer skal klubben give

mindst 5000 kr. videre til en velgørenhedsorganisation valgt efter klubbens ønske.

Det vil evt. være muligt for TCO at modtage helt op til 75.000 kr. i refusion, hvilket er et stort beløb for en

forening som vores, så tænk derfor allerede nu meget gerne over om I ønsker at donere 200 kr. til dette

formål.

Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

Valg til bestyrelsen.

Vivian Lindberg, Rasmus Okkels og Annika Jarl var på valg.

Rasmus ønsker at udtræde, da han skal bruge det næste år til at rejse. Tak for hjælpen til Rasmus.

Vivian og Annika fortsætter i bestyrelsen.

Morten Bruun blev valgt ind som nyt medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen består derfor nu af følgende 7 person:

Thomas Hjorth Nyholm, Birgitte Sonsby, Vivian Lindberg, Rune Clausen, Morten Bruun, Alexander Ventrup

og Annika Jarl

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Der var desværre ingen som ønskede at stille op som suppleanter.

Valg af intern revisor.

Ib Ketelsen vil gerne fortsætte og blev valgt som intern revisor.



Eventuelt.

Der skal igen i år samarbejdes omkring fordeling af baner især til turneringskampe, nu hvor der er to baner

mindre. Dette gøres i samarbejde med bestyrelsen.

Der er allerede solgt ca. 30 padel medlemskaber til trods for at de ikke står færdige endnu.

Vel mødt til Standerhejsning den 30. april

Referent: Annika Jarl.
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Annika Jarl


