Marts 2018

Referat af generalforsamling den 15. marts 2018 kl. 19.00
Sted: Klubhuset.
Tilstede var: 2 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer.
Dagsorden: (ifølge vedtægterne)
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
5. Budget for det kommende år
6. Behandling af evt. indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af kasserer
9. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Valg af 1 suppleant og 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt
Ad. 1:
Formand Steen Munkholm byder velkommen:
Michael Frejvald blev valgt til dirigent.
Inden generalforsamlingen går i gang skal vi finde ud af om der er indkaldt rettidig.
Iflg. vedtægter skal den holdes i marts og indkaldes med 3 uger varsel ved mail.
Der er udsendt e-mail til medlemmerne med indkaldelse til generalforsamlingen, 20. februar 2017
Dagsorden til i dag, er udsendt pr. mail, 8. marts 2017.
Generalforsamlingen erklæres for lovlig.
Ad. 2:
Formandens beretning:
Velkommen alle sammen.
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Igen i år starter jeg med at takke bestyrelsen, og alle dem der hjælper til ved de forskellige
arrangementer, for deres store arbejde. Uden dem var der ingen tennis klub.
Ena og jeg har nu siddet i bestyrelsen i 22 år. Valgt første gang i 1996 og det er 16. gang jeg som
formand byder jer alle velkommen. (valgt til formand på generalforsamlingen i 2002)
I 2017 har Jørgen Svendsen også stået for at feje baner og slå græsset omkring banerne. Det har han
gjort selv om han ikke mere kan spille tennis. Han kunne ikke komme i aften pga. vandværket også
har generalforsamling.
Han vil gerne fortsætter sit gode arbejde i 2018, så et stort tak til ham fra bestyrelsen.
I 2017 søgte jeg for anden gang Solrød Idrætsunion (SIU) om en lille fejemaskine med kost så vi
kan feje det gamle sand og jord af. Dette blev denne gang bevilliget. Den er nu samlet og klar til
brug. Vi skal selv betale 20%.
I 2017 har jeg foreløbig søgt om nye koste til banerne men det blev ikke bevilliget.
Jeg har derfor igen i 2018 søgt om koste, så nu afventer vi svar.
2017 var første år med vores bookingsystem som vi lejer gennem Tune tennis og det har virket efter
hensigten og vi vil fortsætte med systemet i 2018.
Prisen for at bruge det blevet aftalt til 500 kr. om året, som dækker udgifter til server og
programmør.
Finn og Jeg har rettighederne til at oprette og slette bruger, samt til faste bookinger f.eks. Åben bane
om onsdagen.
Man finder Bane bookingen via vores hjemmeside www.havdruptennis.dk
Vores hjemmeside er www.havdruptennis.dk
Vedligeholder jeg med de ting jeg finder der er relevant for medlemmerne.
Hvis der er noget i syntes der mangler, modtager jeg gerne input til siden.
Mit store ønske er igen, lige som de forrige år, at vi i 2018 kan blive flere medlemmer
Når man ser hvordan Havdrup by vokser meget stærk i øjeblikket, så kan vi jo håber på at der
kommer nogle tennis interesserede til byen, det kunne vi godt bruge.
Vi kan jo alle se at medlemmernes gennemsnits alder er stigende.
Det er heldigvis glædeligt at mange af de gamle medlemmer stadig holder ved.
Vi må nok se i øjnene, at der trods det store arbejde bestyrelsen gør for at få flere medlemmer, at
der desværre viser sig en nedadgående tildens i Havdrup Tennis Klub, samt også for tennissporten
på landsplan.
Vi har i 2017 afholdt Åbent hus, samt sjov sommer, opslag i brugsen og netto samt i HGI nyt. Så
man må sige, at der bliver gjort et stort stykke arbejde for at få flere medlemmer.
Vi må se hvad der så skal ske i 2018. Foreløbig er der afsat 1 dag til åbent hus og 2 dage til Sjov
sommer. Samt en artikel som Kirsten er i gang med til Sydkysten
Så vi kæmper videre.
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Dirigenten spørger om der er kommentarer eller spørgsmål til beretningen.
Det var der ikke, så formanden giver derefter ordet til de enkelte udvalg:
Kim – Næstformand.
Med lidt assistance fra Ena, da Kim har været forhindret i at deltage grundet arbejde i weekenderne.
Standerhejsning den 23. april: Gik rigtig fint sammen med åbent hus. Fint fremmøde.
Til åbent hus kom er to voksne som begge blev indmeldt og 2 børn.
Der spørges til tilgang af medlemmer. Finn informerer om at der i runde tal er kommet 8 nye
medlemmer og et frafald på 12.
Juletennis:
Der blev ikke spillet grundet vejret. Men hygget i stor stil med gløgg og æbleskiver.
Jan - Teknikudvalget
Aktivitetsdag blev som sædvane afholdt forår og efterår.
Meget de faste deltagere, men der ydes et kæmpe arbejde.
Desværre blev ikke alle punkter udført, så de overføres til de kommende arrangementer.
Der skal arbejdes på tiltag for mere permanent bekæmpelse af ukrudt, der hvert år er det største
arbejde.
Der er også tanker på tiltag om projektdage, med lidt større arbejdsopgaver. Indbydelser udsendes.
Kirsten - Ungdomsformand / træneransvarlig
Der blev i 2017 tilbudt træning til både børn og voksne, med meget begrænset deltagelse.
Det blev derfor kun afholdt i forårs sæsonen.
Derfor er det bestyrelsens beslutning at træning ikke tilbydes i sæsonen 2018.
Sjov sommer blev afholdt. Meget pænt fremmøde med børn hovedsageligt fra Solrød.
Det er i år besluttet at afholde 2 dage i samme uge.
Der spørges til om ikke annonce om HTK også skal i Solrød avisen.
Formanden beretter historien om et forsøg på indlæg der blev fremsendt til sydkysten.
Det blev omskrevet til en meget mindre og redigeret annonce.
Indlæg bliver sendt til flere aviser samt netaviser i år.
Ena - Motionsformand
Til HTK-cup:
Der deltog 7 mixhold. 5 par fra Havdrup og 2 hold udefra.
Vinderne blev Susanne og Flemming Grantoft.
Årets turnering afholdes den 16. juni.
SLTU-turnering:
Klubben deltog med 2 hold i middelrækken i 2017. Med placeringer i midten til begge.
Navnet er nu ændret til Senior-double. Der forventes også at deltager også med 2 hold i 2018.
Der mangler stadig holdledere til begge hold.
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Der er planlagt 4 træningstirsdage i foråret. Datoer fremgår af aktivitetskalender.
DGI turneringen eksisterer stadig, men uden deltagelse fra HTK.
Åben bane onsdag kører fint med god deltagelse.
Årets længste dag var på en onsdag. Dette blev udnyttet til en Midsommerturnering med stor succes
og 12 spillere.
Gentages igen i 2018, onsdag den 20. juni.
Beretningerne blev alle godkendt.
Ad. 3:
Regnskabet 2017 blev udleveret og gennemgået.
Viser et fint overskud på kr. 6.351,Regnskabet blev godkendt.
Ad. 4:
Indmeldelsesgebyr og kontingent anbefales holdt på niveau som 2017. Godkendes
Senior:
kr. 700
u/25 og under uddannelse/lærling
kr. 400
Junior 2:
kr. 300
Junior 1:
kr. 200
Grøn kontingent
kr. 400
Husstandskontingent beholdes.
Der spørges til antal medlemmer. Der svares at medlemstallet ligger omkring 55.
Ad. 5:
Budget 2018 blev gennemgået.
Der er indsat kr. 10.000,- i forventet refusion fra kommunen for at passe egne baner.
Solrød tennisklub modtager kr. 17.000,- for at passe deres egne 5 baner. HTK har 3 baner.
Endelige aftaleforhold afventer.
Ad. 6:
Ingen indkomne forslag.
Ad. 7:
Formanden Steen Munkholm er på valg og genvælges.
Ad. 8:
Finn Jensen er ikke på valg.
Ad. 9:
Kim Christiansen er på valg. Ønsker ikke genvalg.
Der er ikke nogen der ønsker at tiltræde den ledige plads.
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Vedtægterne følges stadig i forhold til krav til antallet af bestyrelsesmedlemmer.
Kirsten Larsen er på valg. Og genvælges.
Bestyrelsen foreslår Kirsten som ny næstformand når den skal konstituere sig.
Michael spørger til det forhold at bestyrelsen nu er et lige antal, hvorfor der kan opstå en uafgjort
ved afstemninger i bestyrelsen. Det vurderes ikke som et problem og vedtægterne holdes.
Ad. 10:
Steen Klit Andersen er på valg og vælges som revisor.
Ad. 11:
Alis Flarup er på valg og genvælges som suppleant.
Dorthe Christiansen er på valg til revisor suppleant og genvælges.
Ad. 12:
Formanden takker Kim Christiansen for mange års arbejde i bestyrende og håber at vi stadig ser
ham på banerne. Der gives en lille erkendelighed for arbejdet.
Ena takker de to holdledere Steen Klit og Steen Munkholm for det gode arbejde. Der gives en lille
erkendelighed for deres arbejde.
Finn har kigger i arkiverne og har fundet frem til at der stadig er 5-6 medlemmer fra da klubben
blev oprettet.
Ordstyrer afrunder generalforsamlingen, og takker for god ro og orden.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.05
Godkendelse af referatet:

Formand
Steen Munkholm

_______________

Ordstyrer:
Michael Frejvald

_______________
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