
1 
 

  
  

ÅRSMØTE I KRISTIANSAND TENNISKLUBB 

Tirsdag 9. juni 2020 kl. 1900 på tennisanlegget ble årsmøte avholdt. 

Saksliste:  

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

    42 medlemmer møtte av de som var forhåndspåmeldt og alle ble godkjent.  

    Årsmøtet ble holdt på bane 5 (ute) for å overholde avstandsregler etter corona-forskriften. 

 

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 

    Enstemmig godkjent. 

 

3. Velge dirigent, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 

   Magne Tauler valgt til dirigent, Øyvind Aas ble valgt til referent,  

   Linn Thorsdahl og Håkon Lyche ble valgt til å underskrive protokollen. 

 

4. Behandle klubbens årsberetning. 

    Leder, Øistein Wirak, leste årsmeldingen. Ingen merknader. Godkjent. 

 

5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. 

    Svein Jonassen gikk gjennom regnskapet for 2019. Spørsmål fra medlemmene  

    ble besvart.  

    Magne viste til revisors Jan Skårs revisorberetning som ble fremvist. 

    Regnskap med noter ble enstemmig godkjent. 

 

6. Innsendte forslag og saker 

a. Forslag fra Svein Jonassen til kontingentsatser for 2021 og andre priser for 2020 og 

2021. 

(Matrise med forslag til priser var vedlagt innkallingen) 
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Forslaget gikk i grove trekk ut på å gjeninnføre fritt spill avtale (FSA) til å gjelde også 

i primetime slik ordningen var frem til januar 2020 samt å øke prisen noe for 

kontingenter og FSA. 

 

Svein Jonassen redegjorde for sitt forslag. Han mente at dagens ordning favoriserte de 

pengesterke og at det var uheldig at ikke alle timer i primtime i dag ble benyttet 

(kjøpt) I tillegg mente han at det sosiale miljøet i klubben var blitt svekket med dagens 

ordning. 

 

Det ble opplyst at styrets flertall, som har vedtatt dagens ordning, ønsker å videreføre 

den. 

 

Svein Christian Wirak redegjorde for sitt tidligere arbeid med å utrede dagens ordning 

og argumenterte for at ordningen nå, særlig etter at prisen for å booke en time i 

primetime ble satt ned fra kr 220,- til kr 110, hadde fungert bra. Dagens ordning har 

også vist at nå blir banene benyttet mer på dagtid i ukedager og tidlig og sent i helger. 

Det er lettere å få booket timer på kvelden i ukedagene enn før. Prisen er satt såpass 

lavt pr. time at en kan booke mange timer før det vil koste like mye som det forslaget 

til Svein innebærer. 

 

            Foreslåtte satser til medlemskontingentene var de samme i begge forslagene.  

 

Ordet ble gitt fritt til medlemmene hvor det var ulike meninger om forslagene. 

 

Det ble foretatt votering. 

13 stemte for Svein Jonassen sitt forslag. 26 stemte mot Svein Jonassen sitt forslag 

(beholde dagens ordning). 3 avholdt seg fra å stemme. 

 
 
 

b. Forslag fra styret vedrørende utredningsarbeid/behovsanalyse for eventuell utvidelse 

av banefasiliteter og andre fasiliteter. 

 

Øistein leste forslaget som Peer Brantzeg har ført i pennen og som styret enstemmig 

står bak. 

Enstemmig vedtatt. 

 
7. Fastsette medlemskontingent.  

    Styrets forslag vedtatt enstemmig.  

 

8. Vedta klubbens budsjett.  

    Godkjent enstemmig.  

    Merknader: Harald Haugedal påpekte høye lønnskostnader. Det kom ytterligere merknader     

     om at styret måtte jobbe for å få økte inntekter og overskudd som gir større 

     handlingsfrihet.   

     Nytt utvalg/gjennomgang for å se på kostnader og inntekter i klubben ble etterlyst. 

 

9. Godkjenne klubbens organisasjonsplan.  

    Godkjent 
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     10. Foreta følgende valg: 

     a.  Leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 

         (valgkomiteens innstilling var vedlagt innkallingen)  

 

      Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt: 

 

 Styrets leder: Øistein A. Wirak (valgt for 1 år)  

 Styrets nestleder: Charlotte J. Kolbeinshavn (valgt for 1 år)  

 Styremedlem: Vidar Lund (valgt for 1 år)  

 Styremedlem: Camilla Hannaas (valgt for 1 år)  

 Styremedlem: Christine H. Sørensen (valgt for 1 år)  

 1. varamedlem: Gunnar Sannæss (valgt for 1 år)  

 2. varamedlem: Odd Nordmo (valgt for 1 år)  

 

Styremedlemmer som ikke var på valg i år: Alan Hepburn og Svein V. Jonassen  

 

b. Valgkomite med leder, medlem og ett varamedlem (innstilling var vedlagt)  

 

Innstilling til ny valgkomité enstemmig vedtatt: 

 

Maren Frivold (leder) 

Gerard van Ditshuizen (medlem) 

Jan R. Natvig (varamedlem) 


Etter at det formelle årsmøtet var avsluttet, ble det premieutdeling for klubbmesterskap i 2019 

og diskusjon/ideutveksling rundt potensiell anleggsutvidelse og dets eventuelle innhold. 

 

 

----------------------- 

Øyvind Aas 

Ref. 

 

 

 

-----------------------------                                          --------------------------- 

Linn Thorsdahl                                      Håkon Lyche     
 


