marts 2013

Referat af generalforsamling den 12. marts 2013 kl. 19.00
Sted: Klubhuset.
Tilstede var: 4 medlemmer og 6 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:
Kaj Sørensen blev valgt til dirigent.
Ad. 2:
Formand Steen Munkholm byder velkommen:
Inden vi går i gang skal vi finde ud af om generalforsamlingen er indkaldt rettidig.
Iflg. vedtægter skal den holdes i marts og indkaldes med 3 uger varsel ved mail.
Sat i HGI nyt 2 gange som alle i Havdrup modtager.
Der er udsendt e-mail til medlemmerne med indkaldelse til generalforsamlingen. 16. februar 2013
Dagsorden til i dag er udsendt pr. mail 05 marts 2013 samt sms til 1 medlem.
Steen - Formandens beretning
Ena og jeg har nu siddet i bestyrelsen i 16 år valgt første gang i 1996 og det er 11. gang jeg som
formand byder jer alle velkommen. (valgt til formand på generalforsamlingen i 2002) Husk jeg er
ikke på valg i år.
I 2012 har der også været en livlig aktivitet i de forskellige udvalg. Her om vil de forskellige
bestyrelsesmedlemmer berette om når det bliver deres tur.
Mit arbejde har mest bestået i at hjælpe til med at få de forskellige arrangementer publiceret og
hjælpe til med afviklingen. Samt sammen med Finn at søge om div. tilskud til traktor m.m.
Lidt om hvad der er sket i 2012
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Det første der var sket i løbet af vinteren var at udendørs vandhanen var frostsprængt. Vi havde godt
nok lukket for vandet men havde ikke blæst slangen ud for vand. Jeg fik lavet hanen men det viste
sig at slangen under huset også var frostsprængt. Heldigvis har vi Henrik Muxoll som skiftede
slangen for os og det og uden at han ville have noget for det (som han sagde at det var hans bidrag
til klubben så det var jo dejligt)
Vi måtte i 2012 reparere lidt på hegnet mellem banerne da det viste sig at flere stolper var tæret.
På bane 2 blev tæppet skiftet vi fandt de sidste penge. Firmate Sport Trading var dem der gav det
bedste tilbud så de skiftede belægningen sidst i juli mdr.. De vil komme her i foråret og feje og rette
det sidste på banen.
Vi skulle selv stå for fjernelse af den gamle belægning, som blev efterladt på parkeringspladsen.
Det viste sig at det var en meget større opgave end vi havde forestillet os, de afskåret stykker var
meget tunge pga. sand, som vi først skulle ryste af. Det lykkedes os at få fjernet lidt til forskellige
der kunne bruge det hjemme i haverne. Vi fik et tilbud af en vognmand og det lød på 650 kr. pr ton
normalt 1000 kr. da det skulle destrueres specielt og der var ca. 20 tons så det ville blive dyrt. Vi
forhørte os så om vi kunne aflevere det på genbrugspladsen. Det måtte vi gerne men der var mange
læs til en trailer så det ville tage flere dage.
Jeg fik Leif Mikkelsen til komme med sin gravemaskine. Han gravede af langs hegnet samt under
gyngen og så lagde vi noget af det gamle banebelægning ud i håb om at der så ikke skulle komme
så meget ukrudt op. Så var der det mindre at køre væk.
Så gik Finn og Dorthe i gang med at trykke på de forskelle knapper i kommunen, om de ikke kunne
tænke sig at fjerne resten. Men der skete ikke noget længe men så lige pludselig efter mange
opringninger fjernede de det, så atter en gang var vi heldige for vi kan jo godt selv bruge penge til
noget andet.
Vi har også i 2012 været i gang med at topskære træerne langs banen i h side. Dette skulle gerne
give mere sol og luft så banerne kan blive tørre og ikke så mange blade på banerne. Jeg har selv
deltaget og det er et stort arbejde. Vi manglede nogle enkelte træer da vinteren indhentede os, de
træer som stod meget skråt ind over banerne sprang vi over i første omgang og vi var ved at
planlægge hvordan vi fik dem fældet så de ikke faldt ned i hegnet. Men så tirsdag den 5 marts 2013
kom der pludselig nogle fra kommunen (jeg var på anlægget for spille) de fældede træerne, uden at
vi havde hørt at de ville komme, så det var dejligt.
Vi har i 2012 også kunne nyde de flotte blomsterkummer som Ingolf (Bente´s mand for dem af jer
der ikke ved hvem han er) i 2011 tilplantede. Så en stor tak til Ingolf for dette.
Først i marts 2013søgte jeg igen rekvisits puljen om penge til et skab med lås, der skulle stå i
gangen til alle de mapper med vores papirer. De fylder godt op hjemme hos os. Nu må vi se om
udvalget er mere venlig stemt denne gang.
Jeg har også i marts 2013 søgt penge til en ny have traktor så vi selv kan feje banerne med vores
kost, da det ikke ser ud til at kommunefolkene gør det mere. Det ville gøre at vores baner kan blive
rene igen når der bliver fejet helt ud til hegnet. Hvis det bliver bevilliget skal der findes nogen der
vil stå for dette arbejde.
Jeg har desuden også søgt Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond om penge til et lysanlæg.
Lidt om hvad der gerne skulle ske 2013
2013 Bliver et travlt og spændende år med mange store udfordringer.
Vi var jo så heldig at fået Slawek Larsen ansat som træner i 2012 og som vi har forlænget med i
2013 og det tror jeg at Kirsten vil fortælle lidt om senere. Hun kan desværre ikke være her i dag på
grund af ferie men jeg har modtaget hendes beretning som jeg vil læse op senere.
Vi skal i gang med at uddele reklamer til samtlige husstande i Havdrup for at gøre opmærksom på
klubben og dens træningsmuligheder samt standerhejsningen/ åbenthus d. 14/4. Det skal vi selv i år
da det ikke passer med udsendelse af HGI nyt og datoen for og vores åbent hus og træningsstart.
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Hvis der er nogen her der gerne vil hjælpe med uddelingen eller stå for noget pr. for klubben er de
hjertelig velkommen eller hvis der er nogen der har gode idéer til hvordan det skal gøres.
Det sker stadig at vi får mail tilbage fordi medlemmerne har fået ny mail adr. Derfor kunne godt
tænke os at medlemmerne tænkte lidt på os og sendte en mail så vi kunne få det rettet i kartoteket.
Nu vil jeg ligesom i fjernsynet løfte sløret om hvad I kan høre om i aften. Noget om træningstilbud
både for voksne og børn. Nyt tiltag vedr. åbenbane. Det er lidt af det I kan forvente.
Det var min beretning nogen spørgsmål ?
Det var der ikke så formanden giver derefter ordet til de enkelte udvalg:
Kim – Næstformand.
Standerhejsning/Åbent hus blev afholdt med stor succes som de forgangne år. 26 personer og 4 nye
Afholdes i år den 14. april. 9.00 til 13.00
Grundlovstennis blev afholdt med stor succes og 20-24 deltagere. Afholdes også i 2013.
Juletennis aflyst pga. sne. Forsøges afholdt igen den 1. december.
23. august bliver klubben 25 år. Et festudvalg forsøges samlet til arrangementet.
Michael - Teknikudvalget
Starter med at takke formanden for hans store engagement for at holde baner og omgivelser i orden.
Aktivitetsdag forår med stort fremmøde og mange opgaver klaret.
Aktivitetsdag efterår med fremmøde af den hårde kerne.
Første arrangement i 2013 er den 7/4 kl. 9.00. Listen over ting der skal gøres er lang som
sædvanlige, så mød endelig op, for banernes skyld og ikke mindst det sociale. Vi spiller tennis når
arbejdsopgaverne er klaret.
Ena - Motionsformand
Åben bane onsdag aften: Fint fremmøde med minimum 8 personer hver gang.
Åben bane onsdag formiddag: Kører godt og fortsætter.
HTK-cup: HTK cup afholdt i 2012 med 4 mix par. Der blev også spillet dame og herredoubler.
Afholdes i 2013 15. juni. Indbydelse sendes ud primo maj.
SLTU-turnering: 3 hold deltog med pæne placeringer.
DGI: Ingen spillere har deltaget i deres turneringer.
Sten og Ena deltog i +60 turnering i Tune. Niels og Åsa tilmeldt trænings uge i Greve.
Den ”frivillige” rengørings ordning kører upåklageligt
Kirsten - Ungdomsformand / træneransvarlig
Tennis sæsonen 2012 fik vi Slawek Larsen som træner for juniores såvel som voksne.
Træningen begyndte i maj og der var stor tilslutning. Vi havde over 20 børn, der trænede i 2 hold
hver torsdag fra 16-18.
Fra kl 18-19 var der så mulighed for de voksne til at komme til træning, enten man var nybegynder
eller blot ønskede at få lidt styr på både forhånd og baghånd. Her var der også god tilslutning, dog
mest "gamle medlemmer", men også få nye mødte op.
I begyndelsen af maj havde vi Tennis Sportens Dag, et landsdækkende initiativ fra DTU mhp. at
øge interessen for tennis sporten. Der var ikke den store interesse i Havdrup, bedømt ud fra
fremmøde, men de som kom blev godt modtaget og fik både en snak og en mulighed for at afprøve
tennis.
Sæson afslutningen blev aflyst grundet manglende tilslutning.
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Hvad angår 2013 begynder vi træning for juniores såvel som voksne torsdag 02.05, Juniores vil
træne fra 16-18. For de voksnes vedkommende vil der være begyndertræning fra 18-19 og for
gamle, garvede spillere vil der være træning fra 19-20.
Ydermere, som nyt initiativ, vil vi tilbyde en "åben bane" for juniores hver onsdag eftermiddag fra
16-18. Vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af dette tilbud.
Også igen i år afholder vi Tennis Sportens Dag den 04.05. Vi vil opfordre så mange som muligt at
møde op denne dag.
Der vil blive opslag omkring dette - idet vi håber at mange som endnu ikke kender til tennis
sportens glæder vil møde op.
Vi regner også med at kunne tilbyde vintertræning over vinteren 2013/14, da vi har reserveret
baner i Havdrup Hallen. Der vil komme mere information omkring dette i løbet af sommeren.
Sjov sommer 2013 - et tilbud til skolebørn i Solrød kommune. Vi har budt ind på 2 datoer –
01.07 og 03.07.
Beretningerne blev alle godkendt.
Ad. 3:
Regnskabet 2012 blev udleveret og gennemgået. Viser, efter afskrivning, på klubhus, et underskud
på kr. 22.375,-. Mindre end budgetteret.
Der er pt. 92 aktive medlemmer i den forgangne sæson. Stor stigning i ungdomsspillere
Kaj spørger til indendørs tennis i Solrød ifm. medlemskontingent vinter.
Kim fortæller at vintertennis ”dødede” pga. de sene tider fredag aften.
Regnskabet blev godkendt.
Ad. 4:
Indmeldelsesgebyr og kontingent anbefales holdt på niveau som 2012.
Da nye junior forældre har spurgt hvad de skal betale i kontingent for at kunne gå ud og spille med
deres børn foreslog bestyrelsen indførelse af en familie rabat: Et senior og et junior kontingent
udløser 200 kr. i rabat på senior kontingentet. Det blev vedtaget.
Kaj spørger til indkøbspolitik ifm. indkøb af bolde.
Der er frit valg på ønske af køb af bolde til f.eks. åben bane. Henvendelse hos Finn.
Ad. 5:
Budget 2013 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
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Ad. 9:
Ena Munkholm er på valg. Og genvælges.
Michael Frejvald er på valg. Og genvælges.
Martin Sonne er på valg. Og genvælges.
Ad. 10:
Steen Klit Andersen ønsker genvalg som revisor og vælges uden modkandidater.
Ad. 11:
Alis Flarup genvælges som suppleant.
Grethe Frejvald genvælges til revisor suppleant.
Ad. 12:
Festudvalg vedr. 25 års fødselsdag: Der var ingen af de 4 fremmødte medlemmer der meldte sig.
Der er dialog om banernes vedligeholdelse og planer herom. F.eks. muligheder hvis vi opnår tilskud
til traktor.
Finn orienterer kort om det nye hal byggeri.

Ordstyrer afrunder generalforsamlingen, og takker for god ro og orden.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.55.
Godkendelse af referatet:

Formand
Steen Munkholm

_______________

Ordstyrer:
Kaj Sørensen

_______________
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