
 
Ås tennisklubb    
    
Referat fra årsmøtet 25. februar 2015    
 
Sted: Asplan Viak, Moerveien 5, Ås 
 
Antall som møtte:  10 
 
Møteleder: Jørn Jantzen 
Referent:   Lena Lohmann              
 

 
Program: 
01.  godkjenne stemmeberettigede, innkalling, saksliste og forretningsorden 
02.  valg av møteleder, referent og 2 underskrivere av protokollen 
03.  årsmeldingen 
04.  regnskap 
05.  innkomne saker til årsmøtet 
     1. utmelding av Norges Badmintonforbund 
     2. revidering av vedtektene 
06.  kontingent og budsjett  
07.  valg 
 
Eventuelt 
 
01 Leder ønsket velkommen. 9 av de tilstedeværende var stemmeberettigede, og antallet var 

tilstrekkelig for å fatte vedtak. Innkallingen, sakslisten og forretningsorden ble godkjent. 
  

02 Jørn Jantzen ble valgt som møteleder. Lena Lohmann ble valgt som referent. Håkon Straume 
og Petter Snilsberg ble valgt til å underskrive protokollen. 
 

03 Jørn Jantzen gikk gjennom styrets årsberetning. De enkelte undergruppene har fungert 
selvstendig, og gjennomførte aktiviteter framkommer i årsmeldingen for 2014. 
 
Det har vært et godt år for klubben, med sterk økning i antall medlemmer. 
 
Steffen Emhjellen orienterte om søknad om spillemidler for oppgradering av eksisterende 
anlegg. Det er et håp om å få svar på søknaden i løpet av våren, og at arbeidet med utskifting 
av gjerde og vanningsanlegg kan utføres i løpet av spillesesongen 2015.  
Emhjellen orienterte også om søknad om spillemidler for minitennisanleggene på sydsiden av 
dagens anlegg. Dette arbeidet kan ikke starte før i 2016 pga. rigger som står plassert på 
området. 
 
Det ble foreslått å opprette en egen gruppe som skal arbeide videre med planene om ny 
tennishall i Ås. Nicolai Malling sa jeg villig til å være med i en hallprosjekt-gruppe. 
 
Leder rettet honnør og takk til Atle Lundekvam som har gjort en formidabel innsats på 
baneanlegget i spillesesongen 2014. 
 
Forskjellige forslag til dugnadsstrategi ble drøftet, og det påtroppende styret følger opp dette. 
 



 
Årsmeldingen ble godkjent. 
 
  

04 Petter Snilsberg gikk gjennom regnskapet som var lagt fram i årsmeldingen.  
 
De store kostnadene er kontingent til forbund, kursvirksomhet, halleie og drift av banen. 
Kursvirksomheten er bevisst subsidiert, inkludert leie av hall for kurs. 
 
Økonomien er god, og årets resultat ble kr 66 269,44.  
 
Regnskapet ble godkjent.  
 
 

05 innkomne saker til årsmøtet 
1. utmelding av Norges Badmintonforbund 
     Dette er en ren formalitet, og utmelding av Norges Badmintonforbund ble enstemmig  
     vedtatt. 
 
2. revidering av vedtektene 
Forslaget til vedtektsendring innebærer en opprydning av referanser til aktivitet knyttet 
til badminton. I tillegg var det foreslått å fjerne bestemmelsen om halv medlemsavgift fra en 
bestemt dato på høsten. 
 
Vedtektsendringene ble enstemmig vedtatt, og forslaget om at styret bestemmer eventuell 
rabatt, og fra når det skal gjelde, ble godkjent. 
 
  
 

06 Forslaget om å beholde kontingentsatsene fra 2013 ble godkjent: 
Juniormedlem:            kr    450,- 
Seniormedlem:            kr 1 000,-  
Familiemedlemskap:   kr 1 800,-   
Student/vernepliktige: kr    650,- 
 
Petter Snilsberg gikk gjennom budsjett for 2015. 
Budsjettet ble godkjent. 
 
Det vil eventuelt bli et eget banebudsjett i hht. spillemiddelsøknadene.  
 
 

07 Forslaget fra valgkomiteen til nye medlemmer ble godkjent. 
 
Styret og undergrupper har følgende medlemmer for 2015: 
 
Klubbleder  Jørn Jantzen  2015      styre  
                                      Øyvind Engøy   (ny)     2015-2016        styre 
  
 
Økonomi- og administrasjonsgruppen (ØA-gruppen) 
Administrasjon     Andrea  Larsen  (ny)  2015-2016 styre  
ØA-kasserer    Petter Snilsberg  ikke på valg  
 
 
  



Idrett- og miljøgruppen (IM-gruppen) 
IM-leder  Håkon Straume  ikke på valg  styre 
IM-medarbeider Øyvind Engøy  2015-2016  
IM-medarbeider Elin Gjengedal  ikke på valg   
 
Anlegg- og utstyrsgruppen (AU-gruppen)  
AU-leder               Steffen Emhjellen        2015-2016 styre        
AU-medarbeider Trygve Solberg  ikke på valg 
AU-medarbeider Thomas Viken              ikke på valg 
AU-medarbeider            Nicolai Malling  (ny)   2015-2016 
   
Revisor 
Revisor    Bjørn Økland  ikke på valg     
     
  
Valgkomité 
Påtroppende styre utnevner ny valgkomité. 
  

Even-
tuelt 

Gruppen som spiller på morgenen i Ås-hallen lørdager er stabil. 
 
Det påtroppende styret drøfter eventuelle tilbud om bruk av Ås-hallen for barnefamilier. 
 
Jørn Jantzen takket Lena Lohmann for innsatsen som styremedlem og leder av 
administrasjonsgruppa. Hun har blant annet brukt mye tid for å få det nye medlemsregisteret 
oppdatert. I mangel av kjøpegave, fikk Lena en privat servetrening med Jørn! 
 
 
 
 
 
 

                                                                         
                ____________________                          ___________________ 
                      Petter Snilsberg                                           Håkon Straume 
 

 

 


