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Referat af generalforsamling den 13. marts 2014 kl. 19.00 

Sted: Klubhuset.  

 
Tilstede var: 6 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: 

 

Kaj Sørensen 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.  

Sat i HGI nyt 2 gange som alle i Havdrup modtager. 

Der er udsendt e-mail til medlemmerne med indkaldelse til generalforsamlingen. 12. februar 2014  

Dagsorden til i dag er udsendt pr. mail 5. marts 2014. 

 

Ad. 2: 

Formandens beretning: 

 

Vi startede året 2013 med at lave og uddele en folder til samtlige ca.1800 husstande i Havdrup, hvor 

vi fortalte om træning i klubben og hvad det koster at være medlem, i håb om at vi kunne få flere til 

at spille tennis. Der var ikke det store respons på dette så det har vi droppet i år. Stor tak til alle dem 

der gav en hånd med til uddelingen. 

 

 

 

2013 var også året hvor vores klub blev stiftet for 25 år siden. 
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Så det skulle fejres med en fest, 23/8 på stiftelsesdagen. Der blev lavet et festudvalg, denne gang 

holdt jeg mig selv tilbage, og de fik lavet en fantastisk fest, det siger Kim nok lidt om senere. Jeg vil 

sig tak til festudvalget for et fantastisk arrangement.   

 

2013 var også året hvor vi efter meget skriveri og snak med kommunen om vedligeholdelse af 

anlægget, fik bevilliget en havetraktor så vi selv kunne slå græsset langs banerne og så vi selv, 

kunne få fejet banerne godt igennem. 

 

I 2013 havde vi også igen søgt Solrød kommune Idrætsanlægsfond om at få penge til lys på bane 1. 

Vi søgte 30.000 kr.  

Det er sådan at man kan få halvdelen af det man søger resten skal klubben selv skaffe, enten som 

kontanter eller som arbejde. Så vi fik 15.000 kr. 

Den ansøgte plan var at der skulle en mast op i hver ende af bane 1 med 2 lamper på hver. 

Da vi gik i gang var vi heldige efter lang tid søgning efter master, at vi kunne købe 4 hos SEAS og 

til billige penge med transport fra Lolland. 

Dagen efter talte jeg med Finn og vi blev enige om at se om vi ikke kunne købe 2 mere (transporten 

var jo betalt) og det lykkes. 

Så nu gik vi i gang med at lave lys på 2 baner. 

Jeg vil igen takke dem der har været med til dette store arbejde. 

Pt. Mangler kun elektrikeren at komme og tilslutte i huset, og så skal lamperne rettes til. 

Vi har søgt om penge i 2014 til lyset på bane 2 så nu må vi håbe at vi får lidt der fra. 

 

I 2013 havde vi også søgt en rekvisit pulje om et skab med lås. 

Dette blev også bevilliget. Skabet er indkøbt og installeret. 

 

Ellers forløb 2013 sportslig tilfreds, dog så vi gerne at vi blev flere medlemmer. 

Nu syntes jeg at vi har en flot klub med 3 dejlige baner, flot klubhus og nu snart lys på 2 baner, det 

er der ikke mange klubber af vores størrelse der har. 

Arbejde fortsætter med at få nye medlemmer med bl.a. Åbent hus 27. april samt ved tennissportens 

dag 3. maj. 

   

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.  

Standerhejsning den 14. april: 

Til standerhejsning var mødt 17 medlemmer op til morgenmad. 

 Efter morgenmad og slagsange blev der spillet alle mod alle. 

Til åbent hus kl. 11.00 mødte der 3 nye op og fik prøvet at spille tennis med instruktør. 

Der var færre til både standerhejsning og åbent hus end tidligere, men det skyldes måske at det ikke 

var særlig varmt den dag. 

 

Grundlovstennis den 5. juni: 

Der var 15 tilmeldte og af dem var der 12 aktive. 

Der var linet op til en hyggedag på tennisbanerne med tennis og senere blev grillen tændt, så vi 

kunne nyde vores medbragte mad sammen med vin som klubben stod for. 

 

 

Jubilæumsfest den 23. august: 

I anledning af HTK 25 års jubilæum blev det besluttet at fejre det med en fest. Der blev nedsat et 

festudvalg bestående af Kirsten, Grethe, Alis, Dorthe og Kim. 
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Festen blev afholdt i Pebes bar og alle gamle bestyrelsesmedlemmer blev inviteret med til festen. 

Der blev trakteret med festmad, og drikkevarer kunne købes for beskedne midler. 

Der var underholdning med squaredansere fra Solrød, som sørgede for, at alle kom ud og fik en 

svingom. 

Mogens Skyggelund kunne fortælle om hvordan han og andre fik ideen til at starte en tennisklub i 

byen og hvordan de fik den stablet på benene. 

Der var i alt 35 medlemmer og gamle bestyrelsesmedlemmer med til festen som blev en super 

succes. 

Endvidere udgjorde egenbetalingen og tilskud fra Folkeoplysningsudvalget at festen kun gav et 

mindre underskud som klubben skulle dække. 

 

Juletennis den 1. december: 

Traditionen tro var der juletennis den 1. december fra kl. 9-12 med efterfølgende gløgg og 

æbleskiver 

Vejret var meget koldt men heldigvis så kunne vi få noget motion og hygge. 

Kaj S spørger til om juletennis kan holdes indendørs. Kim vil forespørge.  

 

Michael - Teknikudvalget 

Aktivitetsdag forår med pænt fremmøde af de sædvanlige. Mange opgaver klaret og der blev spillet 

lidt tennis. 

Aktivitetsdag efterår endnu engang med fremmøde af den hårde kerne.  

Første arrangement i 2014 er den 6/4 kl. 9.00. Listen over ting der skal gøres er lang som 

sædvanlige, f.eks. skal de sidste arbejder på lysanlægget gøres færdige. Så mød endelig op, for 

banernes skyld og ikke mindst det sociale. Vi spiller igen tennis når arbejdsopgaverne er klaret.  

 

Dorthe spørger til hvem der betaler for strømmen.  

Der er pt. ikke planer om egenbetaling ved brug. Forbrug er ca. 5 kr./time. 

Der udføres kun tænd/sluk funktion, men forberedes for timer eller automatisk sluk funktion.   

 

Ena - Motionsformand 

Åben bane onsdag aften: Stadig et fint fremmøde med mindst 8 personer. 

Åben bane onsdag formiddag har kørt noget sløjt. Ena mener stadig, at der må være nogle 

”hjemmegående” som vil deltage. Hun giver ikke op, men vil afholde en åbent hus dag 1. gang efter 

standerhejsningen. Kaj overvejer om der skal skiftes dag, og giver Ena besked herom.  

Til HTK-cup var der 8 hold tilmeldt. Meget hyggelig dag. Afholdes i 2014 den 21/6. 

SLTU-turnering: 2 hold deltog med pæne placeringer. 15 herrer og 9 damer tilmeldt sig, så i 

morgen bliver der tilmeldt 3 hold, men der mangler 2 holdledere. Kun 1 har meldt sig så i 

weekenden vil Ena sende mail ud med, at hvis ingen melder sig vil holdet blive trukket.      

DGI: Niels/Åsa og Sten/Ena deltog i +60 turnering i meget lokal pulje.   

HTK deltog i Borgerforeningens dag ved Brugsen men det gav ingen nye medlemmer. HTK 

deltager ikke i år da dagen falder sammen med HTK cup. 

 

Den ”frivillige” rengøringskone ordning kører dejligt og fortsætter.    

 

20. maj er det 25 år siden banerne blev åbnet. Det er en tirsdag, hvor der nok er kamp. 

 

 

Kirsten - Ungdomsformand / træneransvarlig 

Vi havde også i 2013 sæsonen tilknyttet Slavek som træner for både seniorer og juniorer. 

Der var dog en noget skuffende tilslutning, især på ungdomssiden. 

Der er pt. aftalt at samarbejdet fortsætter yderligere en sæson, hvorefter tilslutningen i 2014 vil 
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afgøre om ordningen skal fortsætte. 

Torsdag 16-18 for juniorer og 18-20 for voksne. Deles i nye og øvede. 

Bestyrelsen håber på at deltagelsen i år vil stige, da økonomien ifm. træningen skal kunne hvile i sig 

selv. 

Der bliver udsendt en skrivelse til alle medlemmer med frist for tilmelding og betaling til træning.  

Tennissportens dag afholdt i 2013 uden nogen deltagere. 

Sjov sommer i juli deltog vi også i. Rigtig hyggeligt med 6-8 børn. HTK deltager også i år 2/7 og 

7/7 2014. 

Sæsonafslutningen blev i 2013 slået sammen med jubilæumsfest. I 2014 bliver sæsonafslutningen 

afholdt i forbindelse med aktivitetsdag. Indbydelse/opfordring udsendes.  

 

Kaj spørger om der er samarbejde med skolen. Ikke officielt, med banerne benyttes ifm. 

gymnastiktimerne. 

 

Beretningerne blev alle godkendt.  

 

Ad. 3: 

Regnskabet 2013 blev udleveret og gennemgået. Viser, efter afskrivning på klubhus og baner, et 

Underskud på kr. 28.762,-. Mindre end budgetteret.   

Der er pt. 78 aktive medlemmer.  

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Ad. 4:  

Indmeldelsesgebyr og kontingent anbefales holdt på niveau som 2013. Godkendt 

Bestyrelsen overvejer muligheder for alternative indmeldelses og kontingent former. F.eks. tilbud 

om ketcher, bolde og træning sammen med indmeldelse. DTF har nogle muligheder 

Bestyrelsen overvejer også at hæve prisen på træning til kr. 400,- 

 

Ad. 5:  
Budget 2014 blev gennemgået og godkendt.  

  

Ad. 6: 

Ingen indkomne forslag.  

 

Ad. 7: 

Formanden Steen er på valg. Og genvælges.  

 

Ad. 8: 

Finn Jensen er ikke på valg.  

 

Ad. 9: 

Kim Christiansen er på valg. Og genvælges. 

Kirsten Larsen er på valg. Og genvælges. 

 

Ad. 10: 

Steen Klit Andersen vælges som revisor. 

 

Ad. 11: 

Alis Flarup genvælges som suppleant. 

Grethe Frejvald genvælges til revisor suppleant. 
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Ad. 12: 

Kaj Spørger til dato for vedtægter. Steen informerer om at opdaterede vedtægter findes på 

hjemmesiden. 

 

Finn informerer om at der er få nøgler tilbage til anlægget. Skal vi køre videre med nuværende 

nøglesystem eller skifte system til f.eks. brik eller kode lås? 

Der er enighed om at vi kører videre med nuværende system.  

 

Formanden spørger de tilstedeværende, om der er gode ideer til hvordan klubben kan få fat i nye 

medlemmer. 

Kaj husker at der tidligere har været afholdt nogle infomøder på skolen.  

Steen informerer om at der tidligere er afleveret informationsmateriale til omdeling på skolen.  

Finn foreslår at man bør tage fat i lærerne i forbindelse med gymnastiktimerne .   

 

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

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.00. 
 

Godkendelse af referatet: 

 

Formand 

Steen Munkholm _______________  

 

Ordstyrer: 

Kaj Sørensen _______________ 
 


