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Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 

Sted: Klubhuset.  

 
Tilstede var:  7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer 

 
Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 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 1 revisor 

11. valg af 1 suppleant og 1 revisorsuppleant 

12. Eventuelt 

 

Ad. 1: 

Kaj Sørensen blev valgt til dirigent. 

 

Ad. 2: 

Formand Steen Munkholm: 

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, samt i en avis.  

Sat i HGI nyt som alle i Havdrup modtager. 

Der er udsendt e-mail til medlemmerne med indkaldelse til generalforsamlingen. 27/2-2012 

Dagsorden til i dag er udsendt pr. mail 19/3-2012 

 

Formandens beretning 2012 

Ena og jeg har nu siddet i bestyrelsen i 15 år valgt første gang i 1996 og det er 10. gang jeg som 

formand byder jer alle velkommen. (valgt til formand på generalforsamlingen i 2002) Husk jeg er 

på valg så hvis I syntes har I chancen for at få en ny formand. 

I 2011 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. 
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Lidt om hvad der er sket i 2011 

Vi er blevet færdig med hegnet mellem banerne og drænet er også lagt så nu er der ikke vand på 

bane 3 i venstre side og vi har overholdt budgettet ved hjælp af frivillig arbejdskraft.  

Klubhuset er også blevet malet udvendig (vi har haft en maler sat på sagen så det gik lidt ud over 

pengekassen) 

Bane tæppet er ikke blevet skiftet. Da vi ikke mente at vi kunne skaffe pengene. Mere om dette 

senere under punkt eventuelt, hvor vi gerne vil hører jeres mening. 

Vi er også gået i gang, med tilladelse fra kommunen, at topskære træerne langs banen i højre side. 

Dette skulle gerne give mere sol og luft så banerne kan blive tørre. Jeg har selv deltaget og det er et 

stort arbejde vi havde håbet at være færdig inden der kommer blade på men det tror /ved jeg ikke vi 

når.  

Ingolf (Bente´s mand for dem af jer der ikke ved hvem han er) har ordnet vores plantekummer foran 

klubhuset med nyt jord og mange blomster jeg tror at det bliver det flotteste i hele Havdrup. Så en 

foreløbig stor tak til Ingolf.  

Først i 2011 søgte jeg om penge til et skab med lås der skulle stå i gangen. Dette blev ikke 

bevilliget. Vi har så fået et skab af Kirsten som vi kan bruge. Tak for det. 

Jeg søgte også om penge til indkøb af point tavler da vi ikke kan blive ved med at regne med at de 

gl. holder. Svend Åge har indtil nu malet og vedligeholdt de gamle. Dette blev bevilget og point 

tavlerne er kommet. Og vil blive sat op når de gamle går i stykker.   

Jeg har også sidst i 2011 søgt penge til en ny have traktor så vi selv kan feje banerne med vores 

kost. Da 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. 

  

Lidt om hvad der gerne skulle ske 2012: 

 2012 Bliver et travlt og spændende år med mange store udfordringer. 

Det er lykkes at skaffe en træner og det tror jeg at Kirsten vil fortælle lidt om senere. 

Vi håber i bestyrelsen at en træner kan være med til at vi kan få gang i medlemstilgangen. Vi skal i 

gang med at reklamere for at vi har en træner. Hvis der er nogen her der gerne vil stå for noget pr. 

for klubben er de hjertelig velkommen eller hvis der er nogen der har gode idéer til hvordan det skal 

gøres.   

Vi skulle også gerne se om vi kunne få gravet af langs hegnet til højre så vandet ikke rinder ind på 

banerne. Det nåede vi ikke i 2011  

Havdrup fodbold vil gerne lave 4 baner til 3 mands fodbold på stykket ned til åen. Det er ikke noget 

vi skal tage stilling til men vi vil blive hørt inden det godkendes. Det er meningen at der skal køres 

jord på så det bliver i samme højde som fodboldbanerne og topskære træerne (det vil de selv gøre 

iflg. den mail jeg har modtaget fra Lars). Her er min mening at vi skal kræve at der bliver lavet 

dræn så vandet ikke løber ind på tennisbanerne.  

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. 

Det var min beretning nogle spørgsmål ? 

 

Kaj Sørensen spørger til nyt tæppe på banerne. 

Der vendes tilbage til dette spørgsmål under punktet eventuelt. 

 

Formanden giver derefter ordet til de enkelte udvalg: 
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Kim – Næstformand.  

Standerhejsning/Åbent hus blev afholdt med succes som de forgangne år.  

Afholdes i år den 22. april.  

Grundlovstennis blev afholdt med stor succes og 12 deltagere. Afholdes også i 2012. 

Juletennis også afholdt som sædvanligt. Gentages også i 2012. 

 

Michael - Teknikudvalget 

Aktivitetsdage er nok klubbens mindste arrangement, med fremmøde af torden skjolds soldater.  

Første arrangement i 2012 er den 15. April kl. 9.00. Listen over ting der skal gøres er den 

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: Altid pænt fremmøde – selv når det småregner er der altid 2 mere der 

møder op, så vi er 4 til at spille. 

Åben bane onsdag formiddag: Erna/Kaj fortæller, at de er 8 personer, hvor af 6 møder op pr. 

gang. De spiller og hygger og ordner verdenssituationen i en 20-30 min. kaffe pause. I 2012 er åben 

bane også om onsdagen og det skal markeres  i reservationskalenderen. 

HTK-cup  18.06.2011: 6 mixpar var tilmeldt turneringen. Resultatet var flg.: 

1. Susanne og Flemming Grøntoft TIK 

2. Grethe og Leif Steenberg Solrød 

3. Alis Flarup og Steen Andersen 

4. Kirsten Larsen og Jan Hansen 

5. Dorthe og Kim Christiansen 

6. Ena og Steen Munkholm 

Afholdes i 2012 den 16.06. 

 

SLTU-turnering:   

Hold 1 : Vandt puljen og vandt over Birkerød i semifinalen, men tabte til Roskilde i finalen den 

04.09. 

Hold 2: Blev nr. 6 i puljen 

Hold 3: Blev nr. 8 i puljen 

13 herrer og 8 damer har i 2012 meldt sig til turneringen. Det er stort mandefald – der er et helt hold 

af reserver. Vi har alligevel beholdt 3 hold i turneringen ,  da mange herrespillere ellers skal sidde 

meget over og håber så,  at damerne er meget flexible og vil spille kampe på flere hold.  Måske 

kommer der også et par nye medlemmer, som har lyst til at spille med. Sammen med holdlederne 

vil jeg kigge på sammensætningen og det offentliggøres, når vi kender turneringsplanen.  De sidste 

par år har Alex taget initiativ til træning hver tirsdag for SLTU spillere, indtil turneringen starter 

medie maj. Træningen starter den 17 april kl. 18.00. 

DGI: Ingen spillere har deltaget i deres turneringer, så det har været et dyrt kontingent på ca. 1200 

kr. 

Vi har overvejet at melde os ud, men må se hvad 2012 bringer. Der er jo også tilbud til juniorerne, 

som vi forhåbentlig får gang i, i 2012. Vi har modtaget invitationer til forskellige turneringer, som 

er sendt ud til medlemmerne pr. mail og hængt op i klubhuset. Jeg er især lun på et +60 stævne i 

Tune den 18.06.2012 
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DTF: Ingen spillere har deltaget i denne turnering i 2011 – det er ellers gratis og DTF leverer også 

bolde. HTK deltog i nogle samarbejdsmøder med naboklubberne, arrangeret af DTF. Der var aftalt 

møde den 28.04.2011 men jeg tror, at de havde glemt det. Nu er der indkaldt til nyt møde i Roskilde 

Tennis klub den 28.03.2012. Kirsten, Steen og jeg deltager. 

 

RENGØRING: En stor tak til rengøringsvagterne og de personer som har givet et nap med for at 

holde klubhus og område pænt. Der ser altid pænt ud også efter hjemmekampene. STOR TAK. Jeg 

håber, at ordningen kan fortsætte igen i 2012. Jeg sender en kalender rundt, så I kan skrive jer på. 

 

Kirsten - Ungdomsformand / træneransvarlig 

Forgangne år: 

Ingen aktivitet i ungdomsudvalget i 2011, da vi ikke havde tilknyttet nogen træner. 

Play and Stay arrangement afholdt i foråret, med pæn tilslutning. 

Sæsonafslutning afholdt 10. september med spil og hygge. 

Kommende år: 

Bestyrelsen har besluttet at tilknytte en ungdoms- og seniortræner i den kommende sæson, i håb om 

at kunne tiltrække nye medlemmer, og igen få vores junior afdeling op at stå. 

Han hedder Slawek Larsen og er fast træner i Hillerød tennisklub. Har også en baggrund som 

ungdomstræner i Solrød Tennisklub. Virker som kompetent og engageret og lidt af et scoop.  

Det vil være muligt at møde Slawek til standerhejsning. 

Træning foregår torsdag eftermiddag, med ungdomstræning fra 16.00 til 18.00 og senior træning fra  

18.00 til 19.00. 1. gang 3. maj 2012.  

Bestyrelsen håber og regner med så stor tilslutning at finansiering kan klares med egenbetaling fra 

medlemmerne tilmeldt træning. 

Der vil blive reklameret og informeret massivt om vores til tiltag. 

Børneattest er indhentet. 

 

Sæsonafslutning afholdes i år den 2. september. Håber på stor og engageret tilslutning.    

 

Beretningerne blev alle godkendt.  

 

Ad. 3: 

Regnskabet 2011 blev udleveret og gennemgået. Viser, efter afskrivning, på klubhus, et underskud 

på kr. 17.201,-. Noget mindre end budgetteret.   

Der var ca. 60 aktive medlemmer i den forgangne sæson. Deraf 7 ungdomsspillere 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Ad. 4:  

Indmeldelsesgebyr og kontingent anbefales holdt på niveau som 2011.  

 

Ad. 5:  
Budget 2012 blev gennemgået.  

Kan komme ændring i forbindelse med punkt om ny bane under eventuelt. 

  

Ad. 6: 

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i vedtægterne § 7 afsnit 2: 

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 3 ugers 

varsel ved indkaldelse via medlemmernes e-mail adresser, avis/ugeavis. 
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Ændret til: 

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 3 ugers 

varsel ved indkaldelse via medlemmernes e-mail adresser. 

Da ikke 1/3 del af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen, kan forslag ikke vedtages. 

Der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling. 

 

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 ønsker genvalg som revisor og vælges uden modkandidater. 

 

Ad. 11: 

Grethe Frejvald genvælges til revisorsuppleant. 

Alis Flarup genvælges som suppleant. 

 

Ad. 12: 

Bestyrelsen har indhentet tilbud på udskiftning af belægning på en af banerne.  

Pris kr. 133.750,- inkl. moms, ekskl. bortskaffelse af tæppe.  

Team Solrød har bevilliget samlet tilskud på kr. 93.750,-  

Dette betyder at klubben skal dække restbeløbet på ca. kr. 40.000,- 

Klubben har i likvide midler kr. 30.000,-. 

Der forsøges at indgå aftale med entreprenør om udskydelse af restbeløb til næste regnskabsår.  

Ingen negative tilkendegivelser, og bestyrelsen arbejder videre med projektet. 

 

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

 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.40. 
 

 

Godkendelse af referatet: 

 

Formand 

Steen Munkholm _______________  

 

Ordstyrer: 

Kaj Sørensen _______________ 
 


