Bilag 1
Formandens beretning for sæsonen 2014/2015

Så er vi her igen. Det er en lidt svært og vemodig dag for mig, men jeg håber, at I vil
bære over med mig. Bordtennis og denne klub har været en stor del af hele mit liv.
Jeg har været frivillig i næsten 30 år og med i bestyrelsen i ca. 25.

Derfor har jeg også lidt erfaring i at sige, at denne sæson har været meget speciel
for bestyrelsen og dens arbejde. Det stod hurtigt klart, at de fleste i bestyrelsen
ønskede at stoppe efter den igangværende sæson. For vi ”unge” i bestyrelsen betød det nok, at vi tog konsekvensen af, at vi og klubben er vokset fra hinanden.
Bestyrelsen har dog alligevel haft lidt driftsopgaver såsom indkaldelse og afholdelse af klubmøder, vores hold i serie 3, kommunikation med kommunen om
bl.a. haltider, udsendelser af nyhedsmails og diverse regnskabsopgaver.
Vægten har dog klart været på, om og hvordan klubben skulle se ud efter generalforsamlingen. Det har været vendt blandt flere af bestyrelsesmedlemmerne og
igen på det første klubmøde i november. Her stod det dog klart, at der blandt
klubbens medlemmer var opbakning til at fortsætte klubben.
Jeg har efterfølgende brugt en del tid på forberedelse af klubmøderne og få opstillet en oversigt over de store og vigtigste opgaver samt give et overblik til den kommende bestyrelse. Et overblik over hvad vi tidligere har beskæftiget os med i bestyrelsen. Oversigten er gennemgået, revideret og udleveret til alle, som har været
med på klubmøderne og som gerne vil arbejde videre i klubben. Jeg håber, at
dette kan være med til at give den nye bestyrelse en god start.
Jeg er utrolig glad for, at der blandt klubbens medlemmer mellem klubmøderne
er blevet talt om fremtiden og fundet forslag til kommende bestyrelsesmedlemmer.

Tak til bestyrelsen for året, der er gået. Tak for samarbejdet og sparringen. Tak
for de hyggelige stunder det er blevet til gennem årene.
Jeg vil blot her til sidst sige mange tak for de mange fantastiske oplevelser, jeg
har haft med flere af jer både i og uden for bodtennis.
Jeg håber, at I vil passe godt på klubben og den nye bestyrelse.

TAK
Lis
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