
 

 

 

Generalforsamling i Hvalsø Tennisklub 22. november 2016 

 

 

 

DAGSORDEN: 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

2. Formandens beretning  

3. Forelæggelse af det aflagte regnskab for det forløbne år til godkendelse 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for de kommende to år, samt 

forslag til kontingentfastsættelse 

6. Valg af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer  

 

7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

8. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant  

9. Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Referat: 

 

Ad1. 

Ib Skipper blev valgt som dirigent og Erik Madsen som referent. Vi klarede os 

uden stemmetællere. Udover bestyrelsen var 13 medlemmer mødt op. 

Ib startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og gav 

derefter ordet til formanden Grete Sether. 

 

Ad2. 

Tennisklubben har heldigvis en velfungerende juniorafdeling hvor der er 

gang i mange forskellige arrangementer. Der har f.eks. været gennemført 

et skoleprojekt i samarbejde med DGI, været afholdt tennisskole i 

samarbejde med DTF, hyg-ind med mad og spil for hele familien, 

deltagelse i turneringer samt selvfølgelig de ugentlige træninger. 

Stor tak til juniorudvalget og trænerteamet. 

I foråret deltog klubben som sædvanligt i Tennissportens Dag ligesom 

både seniorer og veteraner fortsat deltager i Sjællands Tennisunions 

turneringer for hold. 

Tak til Søren der arrangerede Midtsjællands Cup (for både børn og 

voksne). Det er desværre meget svært at tiltrække spillere fra andre 

klubber selvom der var meget flotte præmier. Håber der kommer flere 

deltagere til næste år. 

Det er et flot syn når vores hold spiller kampe og alle har klubbens nye 

klubtrøjer på. Det er også god reklame for klubben hvis trøjerne bruges 

når der dyrkes andre sportsgrene i byen eller man bare er en tur i 

Brugsen. Vi har flere trøjer på lager og de sælges stadig for 50 kr. pr stk. 

Har I set klubbens nye hjemmeside? 

Den findes på den gamle kendte adresse www.hvalsoetennis.dk, men i et 

nyt og mere brugervenligt design. Vi har endnu ikke fået lagt alle 

relevante oplysninger ind, men der arbejdes på sagen. 

Efter at sommersæsonen er slut har vi udskiftet møblerne i klubhuset. De 

”nye” møbler har vi arvet fra kommunen. Så glæd jer til foråret. Så får I 

dem at se. 

Bestyrelsen foreslår at der på budgettet for næste år afsættes 5.000 kr. til 

udskiftning af en del af de gamle plastikmøbler på terrassen. 

Bestyrelsen foreslår i øvrigt uændret kontingent til næste år. 

På generalforsamlingen er bl.a. formanden på valg. 

Efter mere end 25 år i bestyrelsen, de sidste 6 år som formand, har jeg 

besluttet ikke at genopstille. De øvrige bestyrelsesmedlemmer der er på 

valg i år, er alle villige til at fortsætte. Der er derfor en rigtig god mulighed 



for at en ny formand kan komme godt i gang med arbejdet sammen med 

en rutineret og velfungerende bestyrelse. 

Overvej om du kan være den nye formand. 

Jeg vil slutte med at sige tak for mange sjove og spændende timer 

sammen med vekslende bestyrelsesmedlemmer gennem mange år og 

ønske den nye bestyrelse god arbejdslyst. 

 

Klubben har meddelt kommunen, at vi ikke længere vedligeholder banen i 

grusgraven. Det er taget til efterretning uden nogen form for respons.  

 

Seniorerne har haft 2 hold tilmeldt, men det kniber efterhånden med at finde 

spillere. Derudover har der været afholdt sommerturnering, klubmesterskaber og 

Hyg-Inn’er. 

 

Juniorerne har haft en god sæson. Træning for ca. 30 spillere 2 gange om ugen, fin 

deltagelse i diverse stævner, tennisskole og Hyg-Inn’er. 

 

Anette fra baneudvalget kunne fortælle, at vi i denne sæson har været forskånet 

for hærværk., og at vi har fået ”nye” møbler af kommunen.  

 

Der var ikke den store debat vedrørende beretning, men Søren Kofoed gav 

klubben et lille klap på skulderen, da vi har kunnet bibeholde medlemsantallet, 

hvilket åbenbart er usædvanligt i øjeblikket.  

 

Ad3. 

Henning gennemgik regnskabet, som derefter blev godkendt. 

 

Ad4. 

Bestyrelsen havde følgende forslag:  

 

Forslag til nye møbler på terrassen: 

Bestyrelsen foreslår, at der bruges kr. 5000 af de hensatte midler til møbler på 

terrassen. 

 

Forslag til vedtægtsændringer: 

Klubben er fulgt med tiden, og al information udsendes nu på mail til 

medlemmerne. 

Ifølge § 9 i vedtægterne skal generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers 

varsel ved annoncering i lokalpressen. 

Det er dyrt og besværligt. Dertil er reklameværdien for klubben ubetydelig. 



Bestyrelsen foreslår derfor at §9 ” Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 

ugers varsel ved annoncering i lokalpressen”. 

Ændres til: ”Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved 

indkaldelse pr. e-mail til medlemmerne. 

 

Efter lidt debat vedrørende annonceringen i lokalpressen, blev begge forslag 

vedtaget. 

 

Ad5. 

Henning fremlagde bestyrelsens budgetforslag for de næste to år. 

Efter lidt debat om det budgetterede underskud måske var vel stort, blev budgettet 

taget til efterretning. 

 

Ad6. 

Formand (Grete Sether), sekretær (Erik Madsen), seniorudvalgsformand (Henrik 

Loft), juniorudvalgsformand (Jesper Stecher) og baneudvalgsformand (Anette 

Gottlieb) var på valg. 

Alle, på nær formanden, modtog genvalg. 

Det var ikke muligt på generalforsamlingen at finde en ny formand, så derfor skal 

bestyrelsen snarest indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med et punkt 

på dagsordenen – valg af ny formand. 

 

Ad7. 

Ib Skipper blev valgt som den ene suppleant. Det var ikke muligt at finde en mere 

blandt de tilstedeværende medlemmer. 

 

Ad8.  

Niels Højbjerg og Kim Trane fortsætter som revisorer. Martin Pedersen fortsætter 

som revisorsuppleant. 

 

Ad9. 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og Henning takkede derefter Grete for 

hendes meget store arbejde gennem mange år for tennisklubben. 

 

 

 

 

 

 

 


