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Referat af generalforsamling den 16. marts 2017 kl. 19.00 
Sted: Klubhuset.  
 
Tilstede var: 3 medlemmer og 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 passivemedlemmer 

 
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.  
Annonce er sat i HGI nyt som alle i Havdrup modtager. 
Der er udsendt e-mail til medlemmerne med indkaldelse til generalforsamlingen. __. februar 2017  
Dagsorden til i dag er udsendt pr. mail __. marts 2017. 
 
Ad. 2: 
Formandens beretning: 
Jeg vil starte med at takke bestyrelsen, og dem der hjælper til ved de forskellige arrangementer, for deres 
store arbejde uden dem var der ingen tennis klub. 
 
 
I 2016 har Jørgen Svendsen også stået for at feje baner og slå græsset omkring banerne. Det har han så gjort 
selv om han ikke mere kan spille tennis. Han har også lovet at han vil stå for det i 2017, så et stort tak til ham 
fra bestyrelsen. 
  
 
I februar 2016 havde jeg søgt Anlægsfonden til midler til tanken som vi måtte udskifte 2015 i alt 26285 kr. 
Dette blev afslået med den begrundelse at det ikke er medlemsfremmende og at der tidligere var givet afslag 
på lignende ansøgninger, hvad der så menes med det, da jeg selv syntes at et klubhus med køkken og toilet er 
medlemsfremmende.  
 



    Marts 2017 

 2/4      

Desuden søgte vi Solrød Idrætsunion (SIU)om en lille fejemaskine med kost så vi kan feje det gamle sand af. 
Dette blev ikke bevilliget da der nok ikke var flere penge.  
 
Så det positive vi søgt om penge til en skærm i klubhuset til bane booking. 
Det blev bevilliget med at vi selv betaler 20 %.  
 
I 2017 har jeg foreløbig søgt om fejemaskinen igen så må vi håbe at vi er heldig denne gang. 
 
Vi kom desværre i et problem med vores bane booking system da dem der har systemet valgte at lave 
systemet om nu har det ellers virket i over 10 år Det gode system blev nedlagt pr. 31-12-2016. Jeg prøvede 
om jeg kunne få det nye system til at virke så vi kunne bruge det men efter flere henvendelser til 
leverandøren måtte jeg opgive der var flere ting som jeg ikke brød mig om blandt andet at medlemmer skulle 
inviteres til at bruge systemet og at hvert medlem skulle have en mailadresse 2 kunne ikke bruge den samme. 
Der var også problemer med hvem man bookede som makker. 
 
Så prøvede jeg flere andre systemer men de var alt for dyre til vores lille klub. 
 
Jeg kom så i tanke om at sidst jeg var i Tune og spille tennis havde jeg talt med en der fortalte at de havde 
fået udviklet deres egen bookingprogram så jeg tog kontakt til dem og fik en aftale om at vi godt måtte bruge 
deres program og de fik programmøren til at lave det for os. 
Programmet ligger på samme server som Tunes. 
 
Nu er det så klar og alle medlemmer fra 2016 er kodet ind og de kan logge på med deres medlemsnummer og 
en foreløbig kode som de helst skal rette når de logger på første gang. 
 
Finn og Jeg har rettighederne til at oprette og slette bruger. 
Man finder Bane bookingen via vores hjemmeside www.havdruptennis.dk 
 
Prisen for at bruge det blevet aftalt til 500 kr. om året som dækker udgifter til server og programmør. Jeg kan 
vise jer hvordan det virker under evnt. 
 
Havdrup fodbold har fået fjerne volden ud mod fodboldbanerne. Det var blevet godkendt af en enig 
bestyrelse, dog med det forbehold at mål ikke stilles op mod hegnet. Nu mangler de bare at få sået græs. 
 
 
Mit store ønske er igen at vi i 2017 kan blive flere medlemmer, 
Vi kan jo alle se at medlemmernes gennemsnits alder er stigende. 
Det heldigvis glædelig 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 også for tennissporten også på landsplan i 1990 var der 120000 medlemmer 
i 2015 var det 55000 medlemmer altså lang over en halvering men det skal slå os ud til ikke at fortsætte.  
I 2016 har Ena og Jeg uddelte en seddel til de børn der kom i hallen i skoletiden, Vi har i 2016 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 2017 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. 
   
 
 
Dirigenten spurgte om der er kommentarer eller spørgsmål til beretningen.  
Det var der ikke, så formanden giver derefter ordet til de enkelte udvalg: 
 
Kim – Næstformand.  
Standerhejsning den 1.maj 2016: ca. 19 deltog 
 
Grundlovstennis Steen og Ena stod for det 5. juni: kl.  9,30 
Der blev spillet 2 i 1 turnering og afsluttede med medbragt mad. (klubben gav vin til maden) 
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Sæson afslutning 2. oktober 2016: det var regnvejr men der blev grillet pølser fra Polen 
 
Juletennis: ca.12 deltog. 
 
Jan - Teknikudvalget 
Aktivitetsdag forår: tak til de medlemmer der mødte op. Der blev gjort et stort stykke arbejde for at 
banerne kunne blive klar ti sæsonstart.  
Aktivitetsdag efterår    Trods regnvejr blev der noget meget. 
Første arrangement i 2017 er den 9. april 
Flemming Gustavsen spurgte til hegnet omkring banen da det var blevet lappet flere steder. 
Svaret var at det ikke foreløbig bliver fornyet da det vil koste en formue så vi fortsætter med at 
lappe. 
Jørgen Svensen fortsætter i 2017 med at feje baner og slå græs. 
 
Kirsten - Ungdomsformand / træneransvarlig 
Junior træning ca. 10 deltog fordelt på 2 hold men efter sommerferie forsømte mange så i 2017 har 
vi besluttet at der kun skal være træning før sommerferien. Vi vil forsøge at lave en familiedag i 
løbet af sæsonen. 
 Senior træning vil i 2017 kun blive for begynder. Event øvet skal selv tage kontakt til Kirsten. 
Åbent hus: der kom ca. 8 personer. 
Tennissportens dag det er besluttet ikke at deltage i 2017 
Sjov sommer fortsætter i 2017 5/7 og 9/8 
 
Ena - Motionsformand 
SLTU Motionist turnering. 
2 hold tilmeldt i 2016, med mindre gode placeringer. 
Der bliver 2 hold igen 2017.  
Træning 3 gange: 25/4, 2/5 og 9/5/2017.  
 
HTK-Cup. 
Der var i 2016 fin tilmelding med 7 par.  
Afholdes i 2017 den 17. juni som mixdouble turnering.   
 
Åben bane torsdag (formiddag). 
Blev forsøgt afholdt onsdag formiddag og gik desværre i stå uden den store succes. Blev opgivet. 
Ena vil måske forsøge igen i 2017 med en anden dag.  
 
Åben bane onsdag (aften). 
Den kører og fortsætter i samme koncept.  
 
Samarbejdsmøder. 
HTK deltog i møde i april, med store planer. Men intet sker. Der indkaldes igen til møde i 2017.    
 
Venskabsturnering med Viby Tennis klub. 
Der kører en lille uformel venskabsturnering som fortsætter i 2017.  
 
Beretningerne alle godkendt.  
 
Ad. 3: 
Regnskabet 2016 blev udleveret og gennemgået.   
 
Regnskabet blev godkendt. 
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Ad. 4:  
Indmeldelsesgebyr og kontingent anbefales holdt på niveau som 2016. Godkendt 
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.  

 
Ad. 5:  
Budget 2017 blev gennemgået og godkendt  
 
Ad. 6: 
Ingen indkomne forslag.  

 
Ad. 7: 
Formanden Steen er ikke på valg.   
 
Ad. 8: 
Finn Jensen er på valg.  Og genvælges. 
 
Ad. 9: 
Ena Munkholm er på valg. Og genvælges. 
Jan Hansen er på valg. Og genvælges.   
Martin Sonne er på valg. Og genvælges.  
 
Ad. 10: 
Steen Klit Andersen er på valg og vælges som revisor. 
 
Ad. 11: 
Alis Flarup er på valg og genvælges som suppleant. 
Dorthe Chrstiansen er på valg til revisor suppleant og genvælges.   
 
Ad. 12: 
 
 
Ordstyrer afrunder generalforsamlingen, og takker for god ro og orden. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.10 
Referent: Ena og Steen 
 
 
Godkendelse af referatet: 

 
Formand 
Steen Munkholm _______________  
 
Ordstyrer: 
Michael Frejvald _______________ 


