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Referat af generalforsamling den 17. 

september 2005 

 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst 
2. Valg af dirigent og referent 
3. Bestyrelsens beretning samt refleksion og debat 
4. Regnskab for 2005 og budget for 2006 
5. Indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelsen 
7. Eventuelt 

 
 
25 medlemmer var mødt op til generalforsamling, som denne gang blev afholdt på klubbens 
solbeskinnede baneanlæg.  
De fremmødte blev godt beværtet med scrambled æg, bacon, cocktail pølser, rugbrød, franskbrød, 
ost samt dejlig frugt. Jo, rammerne var sandelig i orden. 
 
Ad 1: 
Erik Askov (formand) bød velkommen. 
 
Endnu en gang så vi Susannes nøgne hud, mens fuglene fløj i flok, og kaffen blev klar.  
Benny Andersen er næsten selv til stede, når generalforsamlingen åbnes med fællessang. 
 
Ad 2: 
Lars Nyborg blev valgt til dirigent og Hans Jørgen Buur til referent. 
 
Ad 3: 
Erik Askov (formand) berettede generelt om 2005 sæsonen. Erik fandt, at bestyrelsens løfter, 
fremsat i forbindelse med standerhejsningens åbningstale, alle var blevet opfyldt. 
 
Følgende emner blev nævnt i formandens beretning: 

• Runddeling af programmer – især til børnerige områder i Ålsgårde og Hellebæk 
• Faldende medlemstal – hvordan får vi flere vendt tilbagegangen til fremgang ? 
• Aflåst klubhus. Ærgerligt at dette har været nødvendigt p g a sidste sæsons indbrud og 

hærværk. Denne sæson har vi været forskånet for dette. 



• Fairplay 
• Onsdagstræf 
• Tak til banemand (Asger), som flere gange har smidt med sandsække (grus) for at dæmme 

op for næsten tropeagtige regnbyger samarbejdet med Team Kronborg Tennis og balancen 
mellem honorering af medlemmernes ambitioner og klubbens økonomi klubfesten med den 
fantastiske og positive stemning. Dansen i klubhuset kunne få samtlige afsnit af ”Vild med 
dans” til at blegne. klubmesterskaberne 

• ”Tordenskjolds soldater”. Hvem tager over, når soldaterne bliver trætte ? 

 
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
Kim Andreasen berettede om: 
 
træning af nybegyndere 
Der var desværre kun én nybegynder, som havde gjort brug af klubbens tilbud om begyndertræning 
i år. 
Klubmesterskab 
Der har i år været mange spændende og jævnbyrdige kampe. Der har i alt været planlagt 86, og kun 
4 kampe er ikke blevet afviklet (skyldes skadede spillere). Jævnbyrdigheden ses også af, at der har 
været 10 stk. 3-sæts kampe og 9 kampe, afgjort ved tie-break. 
 
Kim fremhævede specielt følgende spillere, som ved klubmesterskaberne i år har gjort en god figur: 
 
Carsten Orth i HS (A) 
Lise og Brian i Mix (A) 
Ole Frederiksen i HS (B) 
 
Endvidere uddelte Kim en tak til Linda og Asger for stort arbejde. 
 
Hans Jørgen Buur berettede om ungdomsarbejdet: 
 
tiltag for at få flere juniorer som medlemmer. Opslag på skoler, fritidshjem og institutioner samt 
runddeling af medlemsblad og diverse materiale i nye kvarterer samt børnerige områder i Ålsgårde 
og Hellebæk samarbejdet med Team Kronborg Tennis, hvor 30 juniorer har deltaget i træningen 
klubbens henvendelse til Hellebæk Skolen med tilbud om samarbejde. I alt har 4 skoleklasser hver 
fået 1 ½ - 2 times træning i maj/juni af klubben med TKT som instruktør. Endvidere har 2 
skoleklasser lånt banerne 2 formiddage i uge 37 uden ekstern instruktør 
 
Det har været svært at få ”fat” i nye medlemmer. Klubben mangler profiler og forbilleder. Dette er 
dog for tiden et problem i næsten alle tennisklubber. 
 
Hans Jørgen efterlyste tiltag, som måske kan afprøves i den kommende sæson. Følgende forslag 
blev nævnt: 

• Uddeling af materiale i Nordkysthallen i f b m afslutning på badmintonsæsonen 
• Aftale med skolen om lån af banerne en fast ugedag – evt. mod betaling 



• Husstandsomdeling af medlemsbrev/program m/girokort 
• Investering af personlige ressourcer i ungdommen. Alle seniorer investerer et par timer i 

fælles spil med juniorer, så ungdommen føler sig som en del af klubben. 
• Aftale med Bølgen om evt. lån af banerne 

Den ny bestyrelse arbejder videre med forslagene. 
 
Bestyrelsens beretning blev godkendt. 
 
Ad 4: 
Linda fremlagde regnskab for sæsonen 2005. I alt mangler klubben i forhold til sidste år 24 
medlemmer (7 seniorer og 17 juniorer), hvilket kan aflæses på årets resultat. 
 
Det er skuffende at se, at mange medlemmer betaler sent. 
 
Klubben har i år været tilbageholdende med hensyn til vedligeholdelsesarbejde m. v.  
 
Det faldende medlemstal medfører selvfølgelig generelt lavere kontingentindbetaling, men især det 
faldende medlemstal af juniorer kan mærkes, idet dette samtidig medfører et lavere kommunalt 
tilskud (tilskud pr. medlem under 26 år). 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Linda fremlagde endvidere budget for sæsonen 2006. 
 
Ad 5: 
Der var indkommet et forslag fra Asger og Erik. Forslaget går ud på, at klubben retter henvendelse 
til kommunen for at få de største/højeste træer omkring banerne beskåret/fældet for at skabe mere 
lys på banerne i sensæsonen. 
 
Forslaget fik opbakning af generalforsamlingen. Erik retter henvendelse til kommunen. 
 
Ad 6: 
Følgende var på valg: 
Formand (Erik): ønskede genvalg 
Bestyrelsesmedlem (Hans Jørgen - gik af sidste år men overtog Helles sidste år i bestyrelsen): 
ønskede ikke genvalg. 
 
Som formand blev Erik genvalgt. 
Som nyt bestyrelsesmedlem blev Anne Hedemann valgt. 
 
Som suppleanter til bestyrelsen blev Berit og Mikael R valgt. 
 
Ad 7: 
Forslag om at ”skubbe” afvikling af klubmesterskaberne ca. 14 dage. Baggrund: dette giver mere 
spilletid/træningstid forud for klubmesterskaberne og tager desuden bedre hensyn til skolernes 
sommerferie, som er rykket en uge. 
 



Den ny bestyrelse tager stilling til klubmesterskabernes afvikling. 
 
En stor tak til især Erik og Linda, som er de drivende kræfter i klubben. 
 
Tak for en god sæson indtil videre. 
 
HUSK ”afrigning” søndag den 23. oktober kl. 10.00. 


