Juni 2021

Referat af generalforsamling den 16. juni 2021 kl. 19.00
Sted: HTK klubhuset
Tilstede var: 6 medlemmer og 5 bestyrelsesmedlemmer.
Referent: Martin Sonne
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 vi starter, skal vi finde ud af om generalforsamlingen er indkaldt rettidigt.
Iflg. vedtægter skal den holdes i marts og indkaldes med 3 uger varsel ved mail.
Der er udsendt e-mail til medlemmerne med indkaldelse til generalforsamlingen 2. marts 2021. Den
måtte aflyses pga. Corona situationen. Indkaldelse udsendt igen 20. maj 2021. Der var ikke nogen
forslag til behandling ved den første udsendelse.
Dagsorden skal udsendes senest 8 dage før GF. Den er udsendt pr. mail 16. marts 2021 forud for
udskudt generalforsamling. Udsendt igen 09. juni 2021.
Martin Sonne vælges til dirigent.
Ad. 2:
Formandens beretning 2020/2021, ved Steen Munkholm:
Jeg vil igen i år starte med at takke bestyrelsen, og alle dem der hjælper til ved de forskellige
arrangementer, for deres store arbejde. Også tak til alle Jer der er medlem af tennis klubben, for
uden jer var der jo ingen tennisklub.
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Ena og jeg har nu siddet i bestyrelsen i 25 år. Valgt første gang i 1996 og det er 20. gang jeg som
formand byder jer alle velkommen. (Valgt til formand på generalforsamlingen i 2002)
Sæson 2020 har været et mærkeligt år pga. Corona som startede i marts måned med det resultat at vi
måtte aflyse aktivitetsdagen, standerhejsningen og åbent hus samt indvielse af vores nye klubhus.
Men heldigvis blev der åbnet lidt op så vi fik lov til at bruge banerne.
Vi havde ellers i 2020 forberedt en kampagne for at få flere medlemmer.
Vi havde fået trykt plakater og flyeres som vi skulle have stået og delt ud ved brugsen om åbent hus
på Tennissportens dag 2. maj 2020, men det blev desværre også Corona aflyst.
Igen havde jeg en stor frygt for hvad der ville ske med medlemstallet pga. Corona, ligesom efter
branden. Men da det var udendørs, tiltrak det heldigvis flere til at prøve den vidunderlige sport.
Vi havde lejet 2 baner ud til Havdrup badminton om lørdagen i 4 uger, og her var der flere der
efterfølgende blev medlem.
Jeg tilbød også træning til vores juniorer og til badminton juniorer i 3 uger og der var 8 drenge
tilmeldt der mødte 4 - 6 og 5 drenge som jeg prøvede at trænede efter bedste evner.
Jeg har også givet lidt undervisning til nye seniorer.
Medlemsmæssig blev 2020 et godt år med tilgang af mange nye medlemmer.
Vi havde fået hal tid i Havdrup hallen om søndagen fra 11.00 til 12.30 og det var meningen at det
skulle køre som en slags åben bane. Men interessen har ikke været stor. Vi har dog udnyttet tiden vi
havde fået tildelt, men det stoppede også op til jul da hallen blev lukket pga. Corona.
Vi må se hvad der så skal ske i 2021. Foreløbig er der afsat 1 dag til Åbent hus på Tennissportens
dag ( Martin Steen og Ena var tilstede men ingen nye medlemmer kom) og 2 dage til Sjov sommer
som vi alligevel droppede da Ena og jeg heller ville bruge kræfter på noget andet i klubben.
Jeg har i 2020 igen søgt i mange fonde, om midler til indkøb af inventar. Det er lykkes at få:
12.000 kr. til indkøb af ude borde og stole fra Solrød idræts union.
Desuden har vi modtaget 8.000 kr. til medlemsfremmende foranstaltninger. Skulle bruges inden
nov. 2020
Søgte også om penge til indkøb af ketchere og træningsbolde til træning, men det blev afvist da
disse betragtes som personlige rekvisitter.
Søgte også om penge til overvågning det blev også afvist.
I 2020 har Jørgen Svendsen igen sørget for at banerne bliver fejet og at græsset omkring banerne
bliver slået. Det har han gjort selv om så han ikke mere spiller tennis.
Jeg har stadig den aftale, at så længe han ikke siger fra kan vi regne med at han fortsætter det gode
arbejde. Så derfor regner jeg også med at han klarer arbejdet i 2021. Han har allerede flere gange
fejet og klippet græs i 2021. Så en stor tak til Jørgen for det.
Vores bookingsystem som vi i 2017 lejede gennem Tune tennis fortsætter vi med. Det har virket
efter hensigten. Prisen er fortsat 500 kr. om året som dækker udgifter til server og programmør.
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Finn og Jeg har rettighederne til at oprette og slette bruger samt til fast bookinger f.eks. Åben bane
om onsdagen. Man finder Bane bookingen via vores hjemmeside www.havdruptennis.dk
Vores hjemmeside er i 2019-2020 lavet om så den er mere mobiltelefon venlig.
Jeg vedligeholder den med de ting jeg finder der er relevant for medlemmerne. Indput modtages
gerne.
Vi har også en Facebook side. Søg efter Havdrup Tennis Klub, hvor man skal ansøge om at blive
medlem. Her skriver vi også om arrangementer.
Vi lavede i 2020 en vækst aftale med klubudviklingskonsulent Rasmus Rosendahl fra dansk tennis
forbund, der løber i 3 år. Den går ud på at vi modtager tryksager til omdeling og ketchere for ca.
4.000 kr. som vi kan bruge til nye medlemmer og gøre opmærksom på tennissportens dag og
Havdrup Tennis Klub. Der hører også nogle konsulenttimer til.
Kirsten Larsen der har siddet i bestyrelsen siden 2007 har meddelt mig, at hun ikke genopstille til
2020. Men hvis jeg ikke kunne finde en anden, ville hun tage et år mere, og sådan blev det. Kirsten
træder ud ved denne generalforsamling. Mange tak til Kirsten for det store arbejde.
Vi har nu i flere år haft bestyrelsesposter der ikke er besat, så jeg har gået leget med tanken om at
der måske var nogen som ville lave et udvalg som kunne stå for at arrangere forskellige aktiviteter
og sammenkomster.
Uden at de dermed kommer i bestyrelsen, selvom det selvfølgelig ville være det bedste.
Men vi kæmper videre og håber på at der snart er nogen nye ildsjæle der vil indtræde i bestyrelsen,
så vi kan få besat de ledige poster. Mere om det når der skal vælges til bestyrelsen.
Spørgsmål:
Der var en enkelt kommentar hvor Henrik tilbød sin hjælp til omdeling af diverse materiale. Ena
svarede at vi er aldrig i tvivl om hvem vi kan spørge om hjælp.
Formandens beretning lukkes og ordet gives videre til de enkelte udvalg.
Næstformand – Kirsten Larsen ved Ena Munkholm
Standerhejsning: Desværre aflyst grundet Corona.
Tennissportens dag: HTK deltog ikke i årene 2017-2019.
Tilmeldt 2. maj 2020, som dog blev aflyst grundet Corona.
Vi havde en del prøvetimer. Og for at give medlemmerne en god start, blev der arrangeret en
træningsaften den 8. juni, med Kirsten og Steen som trænere. 10 deltagere.
Sjov sommer: 29. juni 2020
9 børn deltog, heraf 1 fra Havdrup skole og 8 fra Uglegårdsskolen.
Sjov sommer 01. juli 2020
Aflyst på grund af for få tilmeldinger.
Juletennis 2020: Aflyst grundet Corona
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Teknikudvalget – Jan Hansen
Der er sket en del omkring anlægget, selvom den officielle aktivitetsdag blev aflyst.
Der er nu endelig ryddet op efter branden. Tak til alle dem der har hjulpet til.
Aktivitetsdage fremgår af aktivitetskalender.
Motionistudvalg – Ena Munkholm
Anderledes og pudsigt år grundet Corona.
Da tennis Øst turneringen startede senere end den plejede gav det mulighed for 6 gange træning
med stor deltagelse. (15-16 pr. gang)
Tennis Øst-turnering:
Klubben deltog med 2 hold 2020.
Havdrup 1 vandt rækken. Havdrup blev nr. 2, set nedefra.
Der er også tilmeldt 2 hold i 2021.
Åben bane onsdag kører fint med god deltagelse.
Åben bane mandag formiddag, ok deltagelse. Håber på at stadig flere kommer til.
Midsommer turnering afholdt i 2020 den 24. juni.
8 herre 10 damer tilmeldt.
Ad. 3: Fremlæggelse af Regnskab
Der har i 2020 været en pæn stigning, til 96 medlemmer i 2020.
Der kom en del drenge fra badminton der fik et kombineret badminton/tennis medlemskab.
Lige nu pr. juni 2021 er vi 68 medlemmer.
Regnskabet 2020 blev udleveret og gennemgået. Viser et flot overskud på kr. 27.175,Regnskabet blev godkendt.
Ad. 4 + 5: Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent og gebyrer.
Budget 2021 blev gennemgået.
Indmeldelsesgebyr og kontingent anbefales holdt på niveau som 2020. Godkendes
Senior:
kr. 700,u/25 og under uddannelse/lærling
kr. 400,Junior 2:
kr. 300,Junior 1:
kr. 200,Grøn kontingent
kr. 400,Ingen indmeldelsesgebyr
Husstandskontingent beholdes.
Ad. 6: Behandling af eventuelt indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
Ad. 7: Valg af formand
Formanden Steen Munkholm er ikke på valg.
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Ad. 8: Valg af kasserer
Finn Jensen er på valg og modtaget genvalg. Genvælges.
Ad. 9: Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen
Ena Munkholm er på valg, Genvælges
Jan Hansen er på valg, Genvælges
Martin Sonne er på valg, Genvælges
Bestyrelsen foreslår som nye medlemmer af bestyrelsen, Gert Holdt Andersen og Henrik Muxoll.
De vælges begge.
Bestyrelsen konstituerer sig på et senere møde.
Formanden takker for tilslutningen, hvor vi nu igen endelig har en hel bestyrelse.
Ad. 10: Valg af revisor
Steen Klit Andersen er på valg og vælges som revisor.
Ad. 11: Valg af 1 suppleant og 1 revisorsuppleant
Suppleant til bestyrelsen: Vinnie Bruun Nielsen stiller op, Vælges.
Dorthe Christiansen (ikke til stede) er på valg til revisor suppleant og genvælges.
Ad. 12: Eventuelt
Formanden oplyser at man er ved at undersøge mulighed for etablering af en padelbane i stedet for
slåmuren. Martin Sonne har fået oplyst en pris for etablering som forventes at være kr. 400.000500.000,Muligheder hos kommunen skal undersøges. Også for mulige tilskud.
Finn oplyser at man måske kunne involvere HGI.
Minna ytrer ønskes om en gasgrill. Steen giver samtykke til at den kan indkøbes da han ikke har
forstand på hvilken der kan bruges.
Steen ønsker at medlemmer i løbet af sæsonen kommer med flere ideer og ønsker.
Ordstyrer afrunder generalforsamlingen, og takker for god ro og orden.

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.51
Godkendelse af referatet:

Formand
Steen Munkholm

_______________

Ordstyrer:
Martin Sonne

_______________
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