april 2016

Referat af generalforsamling den 10. marts 2016 kl. 19.00
Sted: Klubhuset.
Tilstede var: 3 medlemmer og 6 bestyrelsesmedlemmer (fravær Kirsten)
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:
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, udsendt på mail til medlemmerne med
indkaldelse til generalforsamlingen. Ligeledes er dagsorden udsendt pr. mail.
Formanden konstaterer herved at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. Der var ingen
indvendinger.
Med fuld opbakning blev Steen Munkholm blev valgt til dirigent.
Ad. 2:
Formandens beretning:
Steen´s Beretning til generalforsamling 2016
Velkommen alle sammen.
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.
Ved sidste års generalforsamling var der meget debat om de midler vi havde på kontoen hvad vi
skulle bruge dem til. Om der var noget det stod for fornyelse men vi mente ikke pt. at der var noget
der trængte til fornyelse. Der var bla. Et forslag om at bestyrelsen tog en charterferie for at bruge
pengene. Det kom vist fra et bestyrelsesmedlem. Det blev desværre nedstemt.
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Men vi i bestyrelse har altid holdt lidt igen med at bruge mere end nødvendig så der er midler til
uforudsete udgifter.
Og det skal jeg lige sige at der kom.
I april 2015 kunne vi ikke forstå at spildvands beholderen skulle tømmes igen den var næsten lige
blevet tømt.
Vi/Jeg fik fat i Kloak manden Tommy Jensen som gravede spildvands beholderen op.
Det viste sig at vores spildvands tank var revnet på grund af grundvandsstigning havde trykket
beholderen.
Jeg kontaktede Solrød Kommune og talte med Søren B. Hansen om vi kunne blive tilsluttet en
kloak da jeg havde hørt at Petang klubben også lige havde forespurgt og fodbold ville også gerne
have en toilet vogn opstillet. Men det korte svar var at det vil blive meget dyrt da kloakken ved
Hallen ligger meget højt og der så skal laves en pumpebrønd.
Han lovede godt nok at bringe det op på deres møde om kommunen vil betale for dette. Men som
han sagde der var ingen penge til det.
I mellemtiden havde Kloak manden udskiftet beholderen og en brønd hvor der er monteret en
pumpe så grundvandet bliver pumpet væk hvis det bliver for højt.
Regningen lød på 33.500 kr. men da Jeg/Vi ikke havde givet grønt lys for udskiftningen fik vi
presset beløbet ned på ca. 27.500 kr. og vi har selv lavede el arbejdet til pumpen.
Så det tog hårdt af kassen.
I 2015 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 frivilligt sagt at han vil stå for det i
2016, så et stort tak til ham fra bestyrelsen.
I 2015 havde vi søgt SIU om midler til 6 nye spillerbænke, vi blev bevilliget 3 og da SIU betalte
leveringen købte vi 6. 2 til hver bane.
Vi fik lidt rabat som gik af på de bænke klubben købte. Så nu kan vi rigtig hvile os mellem hvert
sæt.
I 2016 har jeg søgt Anlægsfonden om midler til spildvandstanken.
Samt Solrød Idrætsunion (SIU)om en lille fejemaskine med kost så vi kan feje det gamle sand af.
Desuden har jeg søgt om penge til vores booking computer. Så må vi se om vi er heldige.
Bane 2 er nu ved at være god efter alt det besvær fra starten af.
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.
Nu har vi også fået online banebooking selv om man kan sige hvorfor det med de få medlemmer.
Men mere om dette under Eventuelt.
Jeg har fået en henvendelse fra Havdrup fodbold som gerne vil have vores tilladelse til at fjerne
volden ud mod fodboldbanerne. Det er blevet godkendt af en enig bestyrelse, dog med det
forbehold at mål ikke stilles op mod hegnet.
Mit store ønske for sæson 2016 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 også i 2016 skal laves et stort arbejde for at få medlemmer.
I 2015 har Ena og jeg uddelt en seddel til de børn der kom i hallen i skoletiden. Trods åbent hus,
samt sjov sommer er det ikke rigtig er lykkes at få flere medlemmer i 2015.
Vi må se hvad der så skal ske i 2016 foreløbig er der afsat 1 dag til åbent hus og 1 dag til Tennis
sportens dag samt 2 dage til Sjov sommer.
Så vi kæmper videre.
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Her til slut vil jeg gerne takke Michael for mange års arbejde i bestyrelsen. Michael stod af ved
sidste generalforsamling og jeg/vi viste det ikke før han her lod os forstå at han ikke ønskede
genvalg. Men han havde heldigvis fundet en værdig afløser (Jan Hansen). Derfor fik han ikke en
afskedsgave dengang men den får han nu med 1 års forsinkelse.
Jeg vil også ønske Finn tillykke med de første 25 år i klubbens bestyrelse, så en stor tak for det store
arbejde han gør for klubben.
Han får også en gave og det er ikke en fratrædelse gave.
Dirigenten spørger om der er kommentarer eller spørgsmål til beretningen.
Michael spørger til om der ikke var garanti på tanken.
Steen svarer at der ydes 5. års garanti på en sådan tank, men at den var 7 år gammel da den blev
utæt.
Der var ikke yderligere spørgsmål, så formanden giver derefter ordet til de enkelte udvalg:
Kim – Næstformand.
Standerhejsning den 26. april:
Til standerhejsning var 15 medlemmer mødt op til morgenmad og heraf 9 som spillede bagefter.
Der blev sunget slagsange og spillet alle mod alle som sædvanlig, selvom vejret var lidt kedeligt.
Til åbent hus kl. 11.00 mødte der ingen nye voksne eller børn op.
I 2016 afholdes standerhejsning den 1. maj kl.9.00 til ? og Åbent hus kl. 11.30 til 13.00.
Grundlovstennis:
Blev i 2015 afholdt som ”grundlovs” grilltennis den 3. juni, med rigtig pænt besøg da grundlovsdag
faldt en fredag (forlænget weekend).
I 2016 afholdes grundlovstennis den 5. juni som formiddags arrangement af Kirsten, Steen og Ena.
Juletennis:
Juletennis blev afholdt den 29. november fra kl. 9-12 med efterfølgende gløgg og æbleskiver
I år var vejret ikke med os, men der blev spillet lidt tennis. 8 spillere deltog.
Jan – Teknikudvalget
Jan præsenterede sig som den nye mand med den fornemste opgave at holde banerne og anlægget
trimmet og klar til brug.
Aktivitetsdag forår var præget af dårligt vejr med mindre fremmøde af Tordenskjolds soldater. Alle
punkter på listen blev dog næsten udført.
Aktivitetsdag efterår og sæsonafslutning blev afholdt som et fælles arrangement med tændt grill og
meget fint fremmøde. Dette fastholdes også i 2016.
Første aktivitetsdag i 2016 er den 17/4 kl. 9.00.
Meldeingen om at volden skal væk, bringer stor glæde da den har givet en del arbejde over året.
Kirsten - Ungdomsformand / træneransvarlig
På vegne af Kirsten præsenterede Ena punkterne
Kirsten har i den forgangne sæson været vores træner hvilket der sættes stor pris på.
Juniortræning har kørt med 5 børn. Træning for større børn måtte nedlægges grundet manglende
deltagelse.
Træning opstarter igen den 2. maj.
HTK deltog i over to dage i Sjovsommer. Det var nogle gode dage. Og vi gør det igen i år.
HTK deltog ikke Tennis sportens dag i 2015 da den faldt sammen med er helligdag. Men det er
besluttet at vi deltager i år. (Kirsten,Steen og Ena)
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Steen og jeg deltog 21. april i et DGI samarbejdsmøder, hvor vi talte om fælles junior træning.
Vi hørte aldrig mere derom.
Ena - Motionsformand
Åben bane onsdag aften: Der har været fint fremmøde og fortsætter i samme form.
Åben bane onsdag formiddag: Stoppede i år grundet manglende deltagere.
Til HTK-cup var der 5 hold tilmeldt. Meget hyggelig dag.
SLTU-turnering: 2 hold deltog. 2. hold sluttede lige under midten og 1. hold sluttede i toppen.
Klubben deltager med 2 hold i middelrækken i 2016.
Der er igen i år planlagt 3 træningstirsdage i foråret.
Der gives en stor tak til holdlederne, som modtager en lille gave.
DGI: Ingen deltagelse i 2015, men der har været afholdt en venskabsturnering med Viby.
NOVO sportscup har i 2015 lånt anlægget i sommerferien.
Den ”frivillige” rengøringskone ordning kører stadig på trods at ikke helt så mange frivillige på
listen i år.
Beretningerne blev alle godkendt.
Ad. 3:
Regnskabet 2015 blev udleveret og gennemgået. Viser, efter afskrivning på bane 2, et underskud på
kr. 24.535,-, Negativt påvirket af den nye tank med kr. 26.285,Regnskabet blev godkendt.
Ad. 4:
Indmeldelsesgebyr, kontingent og træningstakster anbefales holdt på niveau som 2015.
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.
Beløb godkendes.
Ad. 5:
Budget 2015 blev gennemgået.
Budgetteres med et lille underskud, da der forventes endnu et lille fald i medlemmerne og sidste
afskrivning på bane 2.
Budget godkendes.
Ad. 6:
Ingen indkomne forslag.
Ad. 7:
Formanden Steen er på valg. Og genvælges.
Ad. 8:
Finn Jensen er ikke på valg.
4/5

april 2016

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 ønsker ikke genvalg til revisor suppleant. Dorthe Christiansen vælges som afløser.
Ad. 12:
Formanden informerer om et nyt og gratis banebookings system som bestyrelsen har valgt at
anvende som et forsøg. Der gives en kort præsentation.
Der er indkøbt en iPad til ophængning i klubhuset hvorpå der kan bookes og checkes reservationer.
Der udsendes en mail sammen med kontingent opkrævningen med webadressen og start kodeord.
Ordstyrer afrunder generalforsamlingen, og takker for god ro og orden.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.30
Godkendelse af referatet:

Formand
Steen Munkholm

_______________

Ordstyrer:
Steen Munkholm

_______________
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