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Referat af generalforsamling den 19. marts 2015 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: 

 

Steen Klit Andersen 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. 23. februar 2015  

Dagsorden til i dag er udsendt pr. mail 6. marts 2015. 

 

Ad. 2: 

Formandens beretning: 
Steen´s Beretning til generalforsamling 2015 

 

Jeg vil ikke komme ind på de forskellige udvalgs arbejde det vil de selv berette om når det bliver deres tur. 

Jeg vil bare takke dem for deres store arbejde uden dem ingen klub.  

 

I 2014 tog vi vores nye havetraktor i brug til at feje baner og til græs klipning. Ved sæsonstart kom Jørgen 

Svendsen til mig og tilbød at han gerne ville ordne baner og græs med havetraktoren. 

Det har han så gjort i hele 2014 så et stort tak til ham fra bestyrelsen. 
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Da vi i 2013 satte lys på banerne havde vi søgt Solrød kommune Idrætsanlægsfond 30000kr. til lys på 1 bane 

som blev bevilliget det vil sige at vi fik 15000kr. 50% skulle vi selv skaffe. 

Da det kun var for 1 bane vi søgte i 2013 søgte vi igen i 2014 om 18000 kr. til bane 2. Nu var egenbetaling 

sat ned til 20%.Dette blev også bevilliget 14400 kr. og nu kan man se at de midler vi har fået dækker alle 

udgifter til lyset. (Finn korrigerede tallet til at vi fik 18000 kr.) 

Jeg takker igen dem der har været med til det store arbejde med at få det sat op. 

Jan Hansen, Jørgen Sonne, Kim Kristiansen og  Anders Kristiansen  

 

I 2014 er mine kræfter også blevet brugt på bane 2 der ikke levede op til forventningerne da den fik nyt 

klæde. 

Den er nu lagt om og der er kommet ny klæde på igen. Nu skal den bare spilles til.  

 

Nu syntes jeg at vi har en flot klub med 3 dejlige baner, flot klubhus og lys på 2 baner, det er der ikke mange 

klubber af vores størrelse der har. 

 

Mit store ønske for sæson 2015 er at vi 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 et stort arbejde for at få medlemmer her tænker jeg på husstands om delt 

folder (2013), Åbent hus , Tennis sportens dag samt sjov sommer ikke rigtig er lykkes at få flere medlemmer. 

Vi må se hvad der så skal ske i 2015 vi vil prøve om vi kan få fat i nogle unge til træning, det er her vi vil 

lægge vores kræfter i 2015 det har Kirsten mere om.   

   

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 27. april: 

Til standerhejsning var talstærkt antal medlemmer mødt op til morgenmad. 

Efter morgenmad og slagsange blev der spillet alle mod alle. 

Til åbent hus kl. 11.00 mødte der 6 voksne og 2 børn op og fik prøvet at spille tennis med 

instruktør. 

 

Grundlovstennis den 5. juni: 

Der var igen i år pænt besøg.  

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. 

 

Juletennis: 

Traditionen tro var der juletennis den 30. november fra kl. 9-12 med efterfølgende gløgg og 

æbleskiver 

Igen i år var vejret med os så vi kunne få noget motion og hygge. 

 

Michael - Teknikudvalget 

Aktivitetsdag forår var præget af dårligt vejr med meget lille fremmøde af de sædvanlige.  

Aktivitetsdag efterår blev et lille event med tændt grill og meget fint fremmøde. Kunne være ide til 

åben bane arrangement    

Første arrangement i 2015 er den 12/4 kl. 9.00.  

Sæson afslutningen skal igen ligge sammen med sidste aktivitetsdag  27-09-2015 
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Kirsten - Ungdomsformand / træneransvarlig 

Træning i 2015 har været en større udgift for klubben med den dalende tilslutning. Meningen med 

træningen var fra starten af ordningen skulle hvile i sig selv.   

Klubben iværksatte en rundspørge til deltagere på træningen. Der var få tilbagemeldinger men 

enslydende var svar med ”dygtig” træner med lidt udfordringer med de pædagogiske sider 

til spillere på vores niveau”.   

Konklusionen er derfor at træner aftale med Slavek ikke bliver forlænget. 

Bestyrelsen har takket ja til at træningen i 2015 varetages af Kirsten, med faste tider for børnene og 

enkelte træningstimer for seniorerne.    

 

Ena - Motionsformand 

Åben bane onsdag aften: Halter lidt med kun ca. 8 deltagere. 

Åben bane onsdag formiddag: Kender ikke status på fremmødet.   

Til HTK-cup var der 10 hold tilmeldt. Meget hyggelig dag. 

SLTU-turnering: 3 hold deltog. 2 hold sluttede lige under midten og 1 hold blev nr. 2. Måtte 

desværre trække sig fra semifinalen. 

Klubben deltager med 2 hold i middelrækken i 2015. 

Der er planlagt 3 træningstirsdage i foråret.        

DGI: Steen og Ena deltog i et +60 stævne.     

 

Den ”frivillige” rengøringskone ordning kører stadig på trods at ikke helt så mange frivillige på 

listen i år.     

 

Dorthe spørger Kirsten om hvad prisen bliver på træning. Bestyrelsen har ikke sat prisen endnu.  

Formanden orienterer om at prisen bliver pr. time. 

Steen Klit spørger om der kendes til hvad der gøres i andre klubber i nærområdet og om man evt. 

kunne dele træner med klubber i lignende situation.   

Formanden svarer at klubben har søgt, men alle klubber i samme størrelse og situation mangler 

trænere.  

Formanden beretter også at der har været en del udgifter forbundet med tilbuddet med træner.  

Steen opfordrer til at man forespørger i de andre mindre klubber i området. 

Bestyrelsens beslutning er at fortsætte med ordning hvor Kirsten varetager træning i 2015. 

 

Finn spørger til ideen om at tage boldkanonen ud en gang om måneden. Der er bred opbakning hvis 

da det stadig giver 2 baner til åbne bane. 

  

Beretningerne blev alle godkendt.  

 

Ad. 3: 

Regnskabet 2014 blev udleveret og gennemgået. Viser, efter afskrivning på bane 2, et overskud på 

kr. 18.069,-, grundet tilskud til bane 2 på kr. 18.000,-  

 

Steen Klit Andersen spørger til klubbens næste store planlagte udgift. Formanden orienterer om at 

der er planer om at søges tilskud til ny belægning på bane 3 i 2016. Derudover skal der skiftes nogle 

stolper.   

Der er i 2015 søgt om nye spiller bænke.  

 

Regnskabet blev godkendt. 
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Ad. 4:  

Indmeldelsesgebyr og kontingent anbefales holdt på niveau som 2014. 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 2015 blev gennemgået. Mangler tilskud fra sjov sommer.  

Steen Klit opfordrer de enkelte udvalg til at bruge nogle flere penge, da klubben har en pæn formue 

stående.   

  

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. 

Michael Frejvald er på valg. Ønsker ikke genvalg. Jan Hansen vælges til bestyrelsen.   

Martin Sonne er på valg. Og genvælges.  

 

Ad. 10: 

Steen Klit Andersen vælges som revisor. 

 

Ad. 11: 

Alis Flarup genvælges som suppleant. 

Grethe Frejvald ønsker ikke genvalg til revisor suppleant. Michael Frejvald vælges.  

 

Ad. 12: 

Flemming spørger til hvor mange medlemmer der er i klubben. 

Finn orienterer om at der er i alt 66 aktive medlemmer. Antallet er desværre faldende. 

 

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

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.00 
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Godkendelse af referatet: 

 

Formand 

Steen Munkholm _______________  

 

Ordstyrer: 

Steen Klit Andersen _______________ 


