September 2020

Referat af generalforsamling den 03. september 2020 kl. 19.00
Sted: Klubhuset (Udsat pga. Corona fra 18. marts 2020)
Tilstede var: 6 medlemmer og 4 bestyrelsesmedlemmer.
Fraværende bestyrelse: Kirsten Larsen og 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
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. 24. februar 2020 og igen 13.
august 2020
Dagsorden skal udsendes senest 8 dage før gf. Den er udsendt pr. mail 18 marts 2020 og igen 13. august 2020

Generalforsamlingen erklæres for lovlig.
Michael Frejvald vælges til dirigent.
2:
Formandens beretning ved Steen Munkholm:
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Igen i år starter jeg 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.
Ena og jeg har nu siddet i bestyrelsen i 24 år valgt første gang i 1996 og det er 18. gang jeg som
formand byder jer alle velkommen. (valgt til formand på generalforsamlingen i 2002)
I sæson 2019 har det været ekstra hårdt at være i tennisklubbens bestyrelse, pga. branden har været
meget arbejde til alle.
Jeg har sammen med Finn brugt mange timer at forhandle med forsikringsselskab, Solrød kommune
(bygge attest) og håndværker om hvordan genopbygningen af klubhuset og depotrummet skulle
være.
Jeg har søgt i mange fonde om midler til indkøb af inventar da inventar ikke var forsikret.
Det er lykkes at få:
5500 kr. til indkøb af ketcher af Team Solrød
10000 kr. af SEAS-Nev til inventar
15000 kr. af Nordea til inventar
8000 kr. fra Solrød idræts anlægsfond til varmepumpe da vi ikke måtte have el radiator mere.
Borde fra Havdrup sognegård.
Jeg kunne bruge flere timer på at forklare hvilken arbejde Jeg / vi har udført for at blive klar igen,
men jeg vælger at henvise til hjemmesiden hvor der ligger en beskrivelse af det meste.
Vi fik et telt af Martin som vi fik sat op på aktivitetsdagen og det har vi så brugt som klubhus i
2019.
En stor tak til alle dem der har været med til oprydningen efter banden, opsætning og nedtagning af
telt, og til at afvaske og sætte nye indkøbt inventar på plads. M.M.
I 2019 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 2020.
Vores bookingsystem som vi i 2017 lejede gennem Tune tennis fortsætter vi med. Det har virket
efter hensigten.
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 bruger samt til fast bookinger feks. Åben bane
om onsdagen.
Man finder Bane bookingen via vores hjemmeside www.havdruptennis.dk
Vores hjemmeside www.havdruptennis.dk.
Er blevet i 2019-2020 lavet om så den er mere mobil telefon venlig.
Jeg vedligeholder den med de ting jeg finder der er relevant for medlemmerne.
Hvis der er noget i syntes der mangler modtager jeg gerne input til siden.
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Min store frygt efter branden var at flere medlemmer ville stoppe, men det skete heldigvis ikke men
lige som de forrige år kunne vi godt bruge flere medlemmer
Når man ser hvordan Havdrup by vokser meget stærk i øjeblikket så kan vi jo håber på at der
kommer nogle tennisinteresseret til byen det kunne vi godt bruge
Vi har i 2019 afholdt Åbent hus, samt sjov sommer, opslag 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 2020. Foreløbig er der afsat 1 dag til åbent hus, 1 dag til
Tennissportens dag og 2 dage til Sjov sommer.
Vi har for 2020 lavet en vækst aftalt med klubudviklingskonsulent Rasmus Rosendahl fra dansk
tennis forbund der løber i 3 år. Den går ud på at vi modtager tryksager til omdeling og ketcher for
ca. 4000 kr. som vi kan bruge til nye medlemmer samt nogle konsulenttimer. Skal bruge på
tennissportens dag 02-05-2020. Vores store problem er at vi kun er 3 til at løfte den store opgave.
Vi kan jo alle se at medlemmernes gennemsnitsalder er stigende.
Det heldigvis glædelig at mange af de gamle medlemmer stadig holder ved.
Kirsten Larsen der har siddet i bestyrelsen siden 2007 meddelt mig at hun ikke ville genopstille til
2020, men hvis jeg ikke kunne en anden ville hun tage et år mere, og sådan blev det. Så Kirsten
træder ud ved vores næste generalforsamling marts 2021.
Men vi kæmper videre og håber på at der snart er nogen ildsjæle der vil indtræde i bestyrelsen, så vi
kan få besat de ledige poster.
Alt om hvad der sker i de forskellige udvalg, vil jeg overlade til dem om at berette om.
Næstformand – Kirsten Larsen: Fraværende
Standerhejsning 28 april 12 personer.
Tennissportens dag deltog vi ikke i.
Sjov sommer 1 juli ca. 12 deltog ud af 14 tilmeldte 3 juli deltog 6
Teknikudvalget – Jan Hansen
Aktivitetsdag blev som sædvanligt afholdt forår og efterår.
Tak til deltagere som har hjulpet til med at sætte telt op, fjerne telt, tømme fodboldens container
osv..
Motionsudvalg – Ena Munkholm
For første gang siden 1990 var der ingen HTK-cup: Da der i 2018 kun deltog 4 mix hold.
SLTU-turnering:
Klubben deltog med 2 hold i middelrækken i 2019 med ok placeringer.
SLTU-træning starter den 23. april. Datoer fremgår af aktivitetskalender. Det forventes at turnering
starter ca. 20 maj.
Midsommer tennis 19 juni 14 personer deltog.
Juletennis 16 personer deltog.
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
Vi har fastholdt medlemstallet på 65 medlemmer i 2019
Regnskabet 2019 blev udleveret og gennemgået.
Regnskabet blev godkendt.
Steen Andersen spurgte ind til hvem der betaler el og vand FJ svarede at det gør kommunen men
rygter siger at det overvejes at vi skal have måler på.
Det var en person fra teknisk forvaltning som sagde det til SM, da han rykkede for byggetilladelsen.

4 + 5: Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent og gebyrer.
Budget 2020 blev gennemgået og godkendt.

6: Behandling af eventuelt indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
7: Valg af formand
Formanden Steen Munkholm er på valg. Genvalgt
8: Valg af kasserer
Finn Jensen er ikke på valg.
9: Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen
Kirsten Larsen er på valg og ønsker ikke genvalg. Vil dog hjælpe i 2020 INGEN NY FUNDET
Ena Munkholm er ikke valg
Jan Hansen er ikke på valg
Martin Sonne er ikke på valg
10: Valg af revisor
Steen Klit Andersen er på valg og vælges som revisor.
11: Valg af 1 suppleant og 1 revisorsuppleant
Ole Andreasen er på valg som suppleant og modtager ikke genvalg. INGEN NY FUNDET
Dorthe Christiansen er på valg til revisor suppleant og genvælges.
12: Eventuelt
Ordstyrer afrunder generalforsamlingen, og takker for god ro og orden.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.30
Referent: Ena Munkholm

4/5

September 2020

Godkendelse af referatet:

Formand
Steen Munkholm

_______________

Ordstyrer:
Michael Frejvald

_______________
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