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Frem Hellebæk Tennis 
 

Referat af generalforsamling den 24. oktober 2004 
  
Dagsorden: 
 

1. Velkomst 
2. Valg af dirigent og referent 
3. Bestyrelsens beretning samt refleksion og debat 
4. Regnskab for 2004 og budget for 2005 
5. Indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelsen 
7. Eventuelt 

 
Ad 1: 
Erik Askov (formand) bød velkommen, alt imens de fremmødte tog for sig af kaffen og Lisbeths 
dejlige franskbrødsmadder. 
 
Sammen med Benny Andersen ”Så vi, hvilken morgenstund” det var. 
 
Ad 2: 
Villy Urhøj blev valgt til dirigent og Hans Jørgen Buur til referent. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 
Ad 3: 
Kim Andreasen berettede: 
 
1) Kontakt person til DGI vedr. 2-kamp holdturnering. 
Klubben havde i år 5 hold tilmeldt turneringen. Hvordan det er gået de forskellige hold 
vides ikke med bestemthed 
  
2) Begyndertræning. 
Træningen lå i maj og juni, i alt 8 træningsgange lørdag eftermiddag. 
Man kan ikke sige, spillerne har trådt hinanden over fødderne – i gennemsnit mellem 4 - 6 spillere 
til træning. Der er ikke mange nystartede spillere i klubben. 
  
3) Træning øvede og let øvede. 
Har i sæsonen været hjælpetræner for Luna for de øvede/letøvede. Træningen lå ligesom 
begyndertræningen i maj og juni. 
  
4) Klubturnering/klubmesterskab. 
Relativt stort arbejde med planlægning og gennemførelse af klubmesterskaberne. Har sammen med 
Kenneth Andreasen udgjort turneringsledelsen. 
  
Finaleweekenden var i år i sidste weekend i august. Heldigvis var vejret bedre end til 
mesterskaberne i 2003. Der blev i alt spillet 8 finaler og endnu engang med flere spændende kampe 
og ikke mindst god tennis.  
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Der var præmier og blomster til alle vindere, og vil man se/gense resultaterne, kan de ses på vores 
hjemmeside. 
  
Lidt statistik omkring klubmesterskaberne for seniorer: 

- 80 kampe (kun 5 ”missede” kampe grundet WO eller skader). Flot. 
- 180 sæt 
- 17 tie breaks 
- 16 æg 

 
Antal af fodfejl og serve esser samt hurtigste serv kan vi kun gætte på!!!!  
 
 
Hans Jørgen Buur berettede om ungdomsarbejdet: 
 
Frem Hellebæk Tennis har for første år samarbejdet med Team Kronborg Tennis (Helsingør Tennis 
og Snekkersten Tennis) omkring alt ungdomsarbejdet. Dette har betydet, at Team Kronborg Tennis 
(benævnt TKT) har forestået indskrivning af juniorer til træning, holdsammensætning og ikke 
mindst træningen. I alt har 40 juniorer deltaget i træningen, der har strakt sig fra maj til først i 
september. Først på sæsonen har fremmødet til træning været højt, men efter sommerferien har det 
stået sløjt til. Dette bør tages i betragtning i forbindelse med planlægningen til næste år. Måske skal 
holdene være større fra sæsonstarten. 
 
SkoleTennis er afholdt 4 gange i sommerferien på vore baner. Dette tilbud retter sig såvel mod 
medlemmer som andre, som har lyst til at prøve det svære spil. 
 
Klubmesterskaberne for juniorer blev afholdt i september. 13 spillere var tilmeldt. Klubester i de 
enkelte rækker blev: 
 
U 10 blandet:  Caroline Beguin 
U 12 blandet:  Mathias Preisler 
U 14/U 16 blandet: Malene Buur 
 
9 juniorer er tilmeldt indendørstræning – enten i tennishallen i Helsingør eller på Gurrevejens Skole 
(minitennis) 
 
Fremtidstanker: 

- hvordan får vi flere spillere ? Forslag: målrettet markedsføring mod bestemte børnerige 
boligområder  

- bedre fællesskab mellem børn og voksne. Forslag: fælles trænings/spillearrangementer for 
børn og deres forældre (medlem eller ej).  

 
Linda Lerche ønskede sit indlæg koblet sammen med punkt 4, regnskab 2004 og budget 2005. 
 
Erik Askov (formand) berettede generelt om sæsonen 2004 og nævnte specielt: 

- arrangementet med Team Kronborg. 
- stor tak til Tommy for maling af klubhus og flagstang 
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- onsdagstræf: har fungeret fint med udmærket fremmøde. Frit spil for alle seniorer fra kl 18 – 
20. De, der har lyst, griller medbragt mad bagefter. Onsdagstræf er en god måde for nye 
medlemmer at lære klubben og dens medlemmer at kende. Derfor opfordres nye medlemmer 
til at bruge dette arrangement – uanset om man bliver til grill efter tennisspillet. 

- fair play: 2 årlige arrangementer, hvor alle kan være med. 
- sommerfest: En herlig dag, som startede på baneanlægget med tennis og alternative 

idrætsgrene på programmet: golf, petanque, rundbold m.m. Efterfølgende grill ved banerne 
og dans i klubhuset til god musik fra rigtige LP-plader til langt ud på natten. En rigtig god 
fest, hvor cyklen havde svært ved at finde hjem. 

- hærværk ved klubhuset. Efterfølgende har Dansk Vagtservice aflagt aften/natbesøg i 
området. 

- generelt efterlyses hjælp til diverse arrangementer. Er medlemmerne blevet for forvendte ?  
 
Herefter reflekterede generalforsamlingen på diverse punkter.  
 
Forslag: ved opstart af den nye sæson (måske i forbindelse med standerhejsningen eller i 
medlemsbladet) kan medlemmerne skrive sig på en liste og tilkendegive interesseområde samt, 
hvad den enkelte kan tilbyde af frivillig hjælp. 
 
Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt. 
 
Ad 4: 
Linda Lerche (kasserer) fremlagde årets regnskab, der udviser et underskud på kr. 26.934. Linda 
gennemgik kort regnskabet og oplyste, at alle oplysninger og bilag er tilgængelige, hvis nogen 
måtte ønske at se specifikt på konti eller bilag. Det negative resultat skyldes primært en 
medlemsnedgang fra sidste års 205 medlemmer til dette års i alt 168 medlemmer (117 seniorer og 
51 juniorer). Medlemstilbagegangen, som i øvrigt er en tendens på landsplan, og som er sket såvel 
blandt seniorer som juniorer, medfører en manglende kontingentindbetaling på omtrent 15.000 kr. 
 
Efter besvarelse af spørgsmål til regnskabet blev dette godkendt. 
 
Budget for 2005 blev uddelt og gennemgået. 
 
For at få økonomien til at hænge sammen i den kommende sæson kan det blive nødvendigt at skære 
lidt ned på træningen generelt samt hæve kontingentet med 50 kr for alle. 
 
Der var en mindre debat om såvel gamle som eventuelt nye tiltag.  
 
AD 5: 
Der var ikke indkommet forslag. 
 
Ad 6: 
Følgende var på valg: 
Linda: ønskede genvalg. 
Kim: ønskede genvalg. 
Hans Jørgen: ønskede ikke genvalg. 
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Herudover ønskede Helle Klingsholm at trække sig fra bestyrelsen, selvom hun havde et år tilbage 
af sin toårige periode. 
 
Linda og Kim blev genvalgt. 
Peter Konstantyner blev valgt i stedet for Hans Jørgen. 
 
Hans Jørgen ”overtog” Helles plads i bestyrelsen, indtil et nyt medlem er fundet som erstatning for 
Helle.. 
 
Ad 7: 
Debat om stort og småt, bl.a.: 
 
Forslag om tiltag til at gøre klubben mere synlig – f. eks. markedsføring på Bølgen og i Ålsgårde 
Centret, idet ungdomsspillerne er grundlaget for klubbens fremtid. 
 
Lysanlæg på banerne er skrinlagt (meget dyrt). 
 
En stor tak til Erik Askov og Erik Jensen for udbedring af diverse skader efter hærværk samt 
forbedring og vedligeholdelse af det håndværksmæssige ved klubbens baneanlæg. 
 
Forslag: i forbindelse med standerhejsning kan de fremmødte inddeles i små grupper (work shops) 
med henblik på at få nye ideer til den kommende sæson. Husk: alle har noget at bidrage med – stort 
eller småt. Vi må drage nytte af den positive synergieffekt. Måske nyt slogan: frem af hullerne !!. 
 
Efter generalforsamlingen blev banernes net, vindnet m.m. taget ned. Der blev ryddet op overalt. 
Hele afrigningen forløb hurtigt og smertefrit, så klubben hermed kan sige: TAK FOR I ÅR OG PÅ 
GENSYN TIL FORÅRET.  


