April 2019

Referat af generalforsamling den 20. marts 2019 kl. 19.00
Sted: Havdrup hallen
Tilstede var: 10 medlemmer, 3 passive og 6 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
1:
Formand Steen Munkholm byder velkommen:
Inden vi går igang 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.
Der er udsendt e-mail til medlemmerne med indkaldelse til generalforsamlingen 21. februar 2019.
Dagsorden skal udsendes senest 8 dage før generalforsamlingen. Den er udsendt pr. mail 10 marts
2019
Generalforsamlingen erklæres for lovlig.
Michael Frejvald vælges til dirigent.
2:
Formandens beretning ved Steen Munkholm:
Velkommen alle sammen.
Igen i år starter jeg med at takke bestyrelsen, og alle dem der hjælper til ved de forskellige
arrangementer, for deres store arbejde. Uden dem var der ingen tennisklub.
For ikke at rode for meget sammen vil jeg først komme ind på branden til sidst.
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Ena og jeg har nu siddet i bestyrelsen i 23 år valgt første gang i 1996 og det er 17. gang jeg som
formand byder jer alle velkommen.
I 2018 har Jørgen Svendsen igen sørget for at banerne bliver fejet og at græsset omkring banerne
bliver slået. Det har han gjort selv om han ikke mere spiller tennis.
Han har sagt til mig 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 klare det i 2019. Der skal lyde et stort tak til ham fra
bestyrelsen. Jeg vil gerne overrække han en lille erkendtlighed for hans gode arbejde – et gavekort
til Super Brugsen på 500 kr.
I 2018 søgte for anden gang jeg Solrød Idrætsunion (SIU) om nye koste til fejning af banerne, men
det blev ikke bevilliget. Solrød kommune var så en dag på besøg for at besigtige anlægget og se
hvilken udgifter der kunne forventes i fremtiden. Her talte jeg med jeg med ”Steen” og fortale ham
at vi ikke havde koste til at feje banerne og så gik der kun et par dage så var der beviliget 24 nye
koste, der sidder 4 på hver kost og vi kom ikke til at betale 20% selv. Nu har jeg så monteret de nye
koste så vi har 6 nye koste. De 3 er nu taget i brug.
Jeg gjorde også ham opmærksom på at den nye bane 2 som Firmaet Sport Trading udskiftede for
os. Den har aldrig været perfekt da den er for blød, selv om jeg flere gange har reklameret over den.
Det blev så aftalt at HP tennisanlæg skulle forsøge at rette den. De har nu trimmet og tromlet banen,
hvor meget det hjalp ved jeg ikke.
Til sæson 2019 har jeg søgt om nye udendørs møbler og man må sige at det nu er meget aktuelt
efter som de gamle brændte.
Jeg har også søgt om nye tagplader til overdækningen da de var meget møre.
Der er også i 2019 søgt om et tennisnet så vi kan spille indendørs tennis i Havdrup hallen, men nu
må vi se hvad der sker. Der skal så også søges om haltider i hal 1.
Efter branden har jeg søgt midler her:
Den 28/2 hos Seas NVE, 1/3 hos DGI og15/3 Nordea Fonden.
2017 var første år med vores bookingsystem lejet gennem Tune tennis og det har virket efter
hensigten. Vi fortsætter med systemet i 2019.
Prisen for at bruge det blevet aftalt til 500 kr. om året, som dækker udgifter til server og
programmør.
Finn og Jeg har rettighederne til at oprette og slette brugere, samt til faste bookinger f.eks. Åben
bane om onsdagen.
Man finder Bane bookingen via vores hjemmeside www.havdruptennis.dk
Vore hjemmeside www.havdruptennis.dk .
Hjemmesiden vedligeholder jeg med de ting jeg finder relevant for medlemmerne.
Hvis der er noget i syntes der mangler, modtager jeg gerne input til siden.
I 2018 har vi gennemgået vores systemer for at opfylde person data forordningen og det skulle nu
være i orden. I kan på hjemmesiden se mere under Vedtægter m.m. / privatlivspolitik.
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Mit store ønske er igen, lige som de forrige år, at vi i 2019 kan blive flere medlemmer.
Når man ser hvordan Havdrup som by vokser meget stærk i øjeblikket, så kan vi jo håbe på at der
kommer nogle tennisinteresserede til byen. Det kunne vi godt bruge. Der er lavet nogle tiltag for
2019 til at opnå flere medlemmer. Men jeg må sige, at på nuværende tidspunkt er det skudt lidt i
baggrunden på grund af branden.
Vi kan jo alle se at medlemmernes gennemsnitsalder er stigende.
Det er heldigvis glædeligt at mange af de gamle medlemmer stadig holder ved.
Vi må glæde os over en lille medlemsfremgang i 2018, mere om det senere.
Vi har i 2018 afholdt Åbent hus, sjov sommer, opslag opsat i Brugsen og Netto samt i HGI nyt. Så
man må sige at der bliver gjort et stort stykke arbejde for at få flere medlemmer.
Vi må se hvad der så skal ske i 2019. Foreløbig er der afsat 1 dag til åbent hus og 2 dage til Sjov
sommer.
Så vi kæmper videre.
Vi regner også med at der vil være åbenbane for juniorer i 2019.
Så til branden:
Som i forhåbentlig alle ved brændte vores dejlige klubhus søndag den 24. februar kl. ca. 01.30.
Jeg fandt først ud af det da jeg skulle ud at spille tennis kl. 7.45 søndag. Finn havde set det på
Facebook og stod der da jeg kom cyklende.
Mandag den 25/2 Finn og Jeg har møde med taksator og talt om hvad der er dækket. (Inventar er
ikke forsikret, det viste vi godt.)
Vi skiftede forsikringsselskab i 2017 og fik ved den lejlighed også forsikret det gamle klubhus og
overdækningen.
Tirsdag den 26/2 havde Finn og jeg møde med politiet brandtekniker (Hans)
Så har vi arbejdet med at finde gamle tegninger, billeder og indhente priser på brugte pavilloner til
forsikringen, samt svaret på ”1000” spørgsmål fra forsikring og politiet.
Onsdag den 27/2 var første gang jeg hørte noget fra Solrød Kommune og det var for at fortælle
mig at de penge som var søgt og som tilsyneladende også var bevilliger til det nye tag på
overdækningen, at dem fik vi ikke nu. JEG TROR NOK JEG BLEV SUR og fortalte hvad jeg
mente. At de kun kunne ringe for at tage midler, men ikke ringe for at hjælpe med midler til at
komme videre.
Torsdag den 7/3 var der flere mænd fra brandteknisk efterforskning for at finde årsagen. Vi har
endnu ikke hørt resultatet. Men nu blev brandstedet frigivet, så vi kan komme videre.
Tirsdag den 12/3 havde Finn og Jeg møde med taksator og arkitekten som forsikringen har antaget.
Fredag 15/3 ringede med Johannes fra DGI om hjælp til at søge DGI, men det havde jeg allerede
gjort 1/3. Så han tilbød at hjælpe med at søge igen hvis der kom afslag. Samt til at finde andre puljer
der kan søge i.
Tirsdag 19/3 møde med Solrød Idræts koordinator Christian Kirkegård om hvor vi kan søge midler.
(kommunen har åbenbart ikke lyst til at hjælpe). Her var der ikke meget hjælp at få, andet at vi
skulle søge midler ved div. fonde.
Efter dette møde har jeg i dag 20/3/2019 søgt idrætsanlægsfonden om tilskud til vor selvrisiko på
forsikringen i alt 4.801 kr. samt søgt Team Solrød om ketcher 5.500 kr.
Status:
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Der kan ikke findes en brugt pavillon på den størrelse uden der skal laves for meget om. Derfor ser
det ud til at der skal fremstillet en hel ny pavillon. Forsikringen har fået et tilbud på denne men den
er på 48 m2, den vi havde var på 50m2, så vi skal sammen med taksator en tur til GSV pavilloner
for at få klarlagt den endelige tegning.
Resterne af depotrummet skal fjernes og ny opføres på stedet, det samme gælder for
overdækningen.
Arkitekten har lavet nye tegninger af dette og Finn har på nuværende tidspunkt kontaktet 2 lokale
håndværker for tilbud. Forsikringen finder selv nr. 3
Så snart vi har fået grønt lys fra kommunen om tilladelse til nedrivnings og en ny byggetilladelse er
godkendt, kan vi komme videre.
Vi skal på et tidspunkt have ryddet det sidste i depotrummet og der håber jeg at der er nogen der
melder sig, når jeg senere skriver ud om hjælp til dette.
Finn er i forhandling med fodbolden om vi kan låne lidt plads i deres container.
Dirigenten spørger om der er kommentarer eller spørgsmål til beretningen.
Finn supplerer med at forsikrings omkostning er ca. 750.000,- for den samlede opbygning, men en
ny pavillonmodul og skur.
Det tidligere klubhus kostede kr. 175.000,Steen orienterer om at alt inventar er opgjort til ca. 50.000,-. Der skal søges fonde til nyt inventar.
Kaj orienterer om at der muligvis kan søge om nyt inventar hos OJD fonden. Finn oplyser at det
ikke er sikkert til at man kan søge. Mere en fond der uddeler.
Finn orienterer om at han og formanden har taget beslutning om efterfølgende, at installere
overvågning af klubhuset.
Der spørges til hvor mange medlemmer vi er. Finn oplyser at der 65 personer i klubben.
Michael spørger til strømmen. Steen orienterer om at alt bliver reetableret som det forestod.
Dorthe melder at Nedrivningstilladelsen burde være tilsendt til Finn på mail.
Kirsten spørger til tidshorisont for en pavillion.
Finn svarer at det bliver svært at nå til denne sæson. Afhænger af tidshorisont for de nye tegninger
og byggetilladelsen.
Jan orienterer om at Bane 1 ikke umiddelbart har taget skade. Men det kigges der på når den er fejet
igennem.
Formandens beretning lukkes og ordet gives videre til de enkelte udvalg.

Næstformand – Kirsten Larsen:
Standerhejsning gik rigtig fint sammen med åbent hus. Pænt fremmøde.
HUSK at møde op i år. Det er hyggeligt med morgenmad og efterfølgende tennis.
Til åbent hus kom er 3-4 unge piger og de spillede efterfølgende hele sæsonen
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Tennissportens dag. HTK deltog ikke i 2018 og har besluttet ikke at deltage i 2019.
Sjov sommer afholdt i juli måned i 2018 med deltagelse af 10-12 børn. Det er enormt hyggeligt og
sjovt. HTK deltager igen i 2019.
Midsommer tennis blev afholdt 20. juni 12 spiller deltog. Vi håber at flere vil deltage den 19. juni
2019.
Sæsonafslutning blev afholdt og holdes igen i 2019, sammen med efterårets aktivitetsdag.
Juletennis: Der blev ikke spillet i 2018 grundet for få tilmeldte. Vi forsøger igen i år.
Igen træningsundervisning blev tilbudt i 2018, udover de 4 nye piger der lærte lidt grundslag af
Steen ved junior åben bane.
Ingen seniortræning i 2018 og heller ikke nogen plan om koordineret træning i 2019.
Der henvises i øvrigt til aktivitetskalenderen.
Teknikudvalget – Jan Hansen
Aktivitetsdag blev som sædvanligt afholdt forår og efterår.
Tak til deltagere der mødte frem til de to aktivitetsdage.
Aktivitetsdag bliver anderledes denne gang, hvor der skal flyttes en del. Der er håb på stor
opbakning selvom klubhuset ikke længere eksisterer. Datoen er den 14. april.
Planen for 2019 var at male klubhuset… Ikke så aktuelt i denne omgang.
Der skal arbejdes på tiltag for mere permanent bekæmpelse af ukrudt, der hvert år er et af de største
arbejder.
Motionsudvalg – Ena Munkholm
Til HTK-cup:
Der deltog 4 mixhold. 3 par fra Havdrup og 1 hold udefra.
Desværre er der ingen planer om at afholde turnering i år, selvom det er enormt ærgerligt.
Turneringen startede helt tilbage i 1990. Der inviteres hvert år ca. 50 klubber
Ena melder dog at turnering måske ændres til en intern turnering.
SLTU-turnering:
Klubben deltog med 2 hold i middelrækken i 2018 med placeringer i midten til begge.
Det forventes også at HTK deltager med 2 hold i 2019.
Der mangler stadig holdledere til begge hold. Alle kan melde ind til Ena.
SLTU-træning starter den 23. april. Datoer fremgår af aktivitetskalender. Det forventes at turnering
starter ca. 20 maj.
Åben bane onsdag kører fint med god deltagelse.
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Michael forespørger om der er yderligere spørgsmål til beretninger fra de enkelte udvalg. Det var
der ikke og beretningerne blev alle godkendt.
3: Fremlæggelse af Regnskab
Der har været en lille stigning på 9 personer i medlemstallet, fra 56 i 2017 til 65 medlemmer i 2018
Regnskabet 2018 blev udleveret og gennemgået. Viser et flot overskud på kr. 31.847,Regnskabet blev godkendt.
4 + 5: Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent og gebyrer.
Budget 2019 blev gennemgået.
Finn påpeger at budget er udarbejdet før branden.
Budget 2019 er nok ikke helt retvisende, da der bliver nogle tilpasninger grundet det manglende
klubhus.
Der skal ligeledes afsættes penge til overvågning samt muligvis findes penge til nyt inventar.
Indmeldelsesgebyr og kontingent anbefales holdt på niveau som 2018. 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.
6: Behandling af eventuelt indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
7: Valg af formand
Formanden Steen Munkholm er ikke på valg.
8: Valg af kasserer
Finn Jensen er på valg og modtaget genvalg. Genvælges.
9: Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen
Ena Munkholm er på valg
Jan Hansen er på valg
Martin Sonne er på valg
Aller modtager genvalg og genvælges
10: Valg af revisor
Steen Klit Andersen er på valg og vælges som revisor.
11: Valg af 1 suppleant og 1 revisorsuppleant
Alis Flarup ønsker ikke at genopstille som suppleant. Ole Andreasen foreslås og vælges.
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Dorthe Christiansen er på valg til revisor suppleant og genvælges.
12: Eventuelt
Forsamlingen klapper ad det store arbejde som Steen og Finn allerede har udført i forbindelse med
det brændte klubhus.
Kirsten spørger til om der er tilkendegivet noget om årsagen til branden
Finn oplyser at vi ikke har hørt om årsagen endnu.

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

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.22
Godkendelse af referatet:

Formand
Steen Munkholm

_______________

Ordstyrer:
Michael Frejvald

_______________
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