
 
 
 

Referat af 
Ordinær generalforsamling i Hvalsø Tennisklub 

12. november 2019 
 
 
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.  
Martin Petersen blev valgt som dirigent, Erik Madsen som referent og Hans Sørensen  
som stemmetæller. 
I alt inklusiv bestyrelsen var 21 medlemmer mødt op. 
Martin startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og 
gav derefter ordet til formand Henrik Loft. 
 
Ad2. 
Formandsberetning November 2019 
Sæsonen 2019 vil blive husket som et godt år for tennisklubben. Vejret var tilpas fordelt med sol, 
vind og blæst således at der var gode baner det meste af tiden. 
 
Året indeholdt også en ekstraordinær generalforsamling, da en ellers vedtaget kontingent forhøjelse 
blev revideret på grund af en lidt uventet bevilling fra kommunen. 
 
På medlemssiden holder vi stadig skansen for seniorer og veteraner mens der stadig er udfordringer 
på juniorsiden. Dette på trods af at vi har haft mulighed for træning og også har haft to i samarbejde 
med skolen. Her har deltagelsen været fin, men tiltaget har desværre endnu kastet nye 
medlemskaber af sig. Der er dog kommet et par enkelte nye medlemmer blandt juniorerne. Den 
fælles træning for juniorer og seniorer fungerer stadig godt. 
Der har i år kun været rimelig opbakning til ”Frit spil” mens ”Formiddagstennis” og ”Hyg-inn” 
stadig har rigtig mange deltagere. 
 
Juniorformand Kenneth Krogh Andersen har desværre valgt at stoppe for denne gang. Vi siger tak 
til Kenneth for et godt stykke arbejde og for mange gode input til bestyrelsesmøderne. 
 
Søren Kofoed har igen i år stået for både ”Ketcher-leg” og ”Midtsjællands Cup” , der i år var en 
endnu større succes end tidligere med mange flotte præmier, lotterispil og med flere stærke spillere 
fra andre klubber der virkelig kunne give noget ny og tiltrængt inspiration. Turneringen er ved at 
have etableret sig og der er flere deltagere der kommer igen og sørger for at fortælle om den ude i 
deres klubber. 
 
Der har været baneklargøring og vedligeholdelsesdag med stort fremmøde. Tak til alle fremmødte. 
 
I SLTU’s holdturnering havde vi to hold tilmeldt. Veteran 50+ havde en god sæson med flere 
individuelle sejre men dog ikke nok til at vi kunne blive i rækken. Golden Age holdet klarede sig 
også pænt i denne sæson. 
 
Den traditionelle Sommerturnering blev igen i år afviklet uden handicap regler og med par 
sammensat af turneringsledelsen, og der blev spillet mange gode og jævnbyrdige kampe. Der var i 
år god tilmelding til klubmesterskaberne (KM) og på trods af udfordringer med dårligt vejr blev de 
indledende kampe afviklet i tide og et godt finalestævne blev afviklet med tætte og velspillede 
kampe. 



 
Omkring økonomien er der kommet lidt mere gang i dialogen og aktiviteten fra kommunens side, 
således at tingene ser noget lysere ud end sidste år. 
 
Henrik Loft uddybede den skriftlige beretning med at orientere om, at der er blevet 
etableret et samarbejde med kommunens øvrige tennisklubber, dog endnu uden noget 
synligt resultat. 
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
Ad3. 
Henning Orsholt gennemgik regnskabet. Årets resultat er et overskud på 8.707 kr.  
Overskuddet skyldes primært vores uventede tilskud fra kommunen på 34.237 kr. til 
baneklargøringen.  
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad4. 
Bestyrelsen foreslår, at der afsættes kr. 7000 af de hensatte midler til indkøb af borde 
og stole til terrassen i samme look som de nuværende.  
Forslaget blev godkendt. 
 
Ad5. 
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet for seniorer blev ændret fra 950 til 900 kr., 
og for veteraner fra 850 til 900 kr. 
Kontingentændringen blev enstemmigt vedtaget. 
Vi budgetterer konservativt med et underskud på 41.390 kr. Underskuddet er så stort 
fordi der ikke er indregnet noget tilskud fra kommunen, da vi aldrig ved, hvor meget 
vi får. 
Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 
 
Ad6. 
Næstformand Ib Skipper og kasserer Henning Orsholt var på valg. Begge modtog 
genvalg. 
Juniorudvalgsformand Kenneth Krogh Andersen modtog ikke genvalg, og da det ikke 
var muligt at finde en ny, står klubben nu uden en tovholder for juniorerne. 
Anette Gottlieb modtog genvalg som baneudvalgsformand. 
Henrik Loft påtog sig igen posten som seniorudvalgsformand. 
 
Ad7. 
Flemming Linneberg ønskede ikke at fortsætte som suppleant. Ole Jørgensen blev 
valgt som ny suppleant.  
Heinrich Gisselmann modtog genvalg som suppleant. 



 
Ad8. 
Niels Højbjerg og Kim Trane fortsætter som revisorer, og Martin Petersen fortsætter 
som revisorsuppleant. 
 
Ad9. 
Henrik orienterede om, at klubben har indgået en 3-årig ”Vækstaftale” med DTF. 
Formålet med aftalen er at skaffe flere medlemmer til klubben. 
Klubben modtager 4.000 kr. i tilskud fra DTF, ikke i rede penge, men i et beløb som 
vi kan bruge til f.eks. ketchere og bolde. 
Det eneste vi har forpligtet os til, er at afholde ”Tennissportens Dag”. 
 
Søren Kofoed, som er nyvalgt formand for Hvalsø Badminton Club HBC81 fortalte, 
at han vil prøve at etablere et samarbejde mellem de 2 badmintonklubber i Hvalsø og 
tennisklubben for at forsøge at få mere gang i ketchersporten  
 
Dirigenten gav derefter ordet til Henrik, som takkede medlemmerne for fremmødet 
og dirigenten for god mødeledelse, hvorefter dirigenten afsluttede 
generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


