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Frem Hellebæk Tennisklub 

 

Referat fra generalforsamling  

Lørdag den 9. september 2006 kl. 10 
 

Dagsorden: 

 

1. Velkomst og fællessang 

2. Valg af dirigent og referent 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Regnskab for 2006 og budget for 2007 

5. Indkomne forslag 

6. Valg 

7. Eventuelt 

 

Ad 1: 

Efter en lækker gang scrambled eggs, bacon, pølser, brød, ost og frugt på klubterrassen bød 

formanden velkommen i det dejlige vejr. Han takkede for det gode fremmøde, og bl. a. derfor var 

flaget hejst. 

 

I disse forandringstider er der dog noget, der er, som det plejer – nemlig fællessagen.  

”Susanne” blev atter sunget i bad og ud igen til kaffen, som i mellemtiden var blevet klar 

 

Så var alle klar. 

 

Ad 2: 

Valg af dirigent: Steven 

Valg af referent: Hans Jørgen 

 

Ad 3: 

Erik kom under ”formandens beretning” med vanlig ekvilibristisk og sproglig finurlighed ind på 

noget essentielt: 

 

På trods af medlemstilbagegang (115 medlemmer) var budskabet ”Fokusér på det positive” !!! 

Ta´ den, du! 

 

Af fokusområder fra formandens beretning kan nævnes: 

- dejligt, at vi i det hele taget kom i gang med sæsonen – trods vejrets drillerier i 

opstartsperioden 

- dejligt, at kommunen støtter klubben, selv om klubben nogle gange må kæmpe hårdt for 

støtten 

- dejligt, at ikke alle medlemmer er begyndt at spille golf 

- dejligt, at der stadig er liv i ”ondsagstræf” med efterfølgende socialt samvær – husk, der er 

også altid plads til dig – uanset om du er ”ny” eller ”gammel” i klubben 

- dejligt, at andre arrangementer – herunder fairplay-turnering og ikke mindst sommerfesten 

bakkes op af medlemmerne. Sommerfesten blev igen en succes, hvor den hårde kerne først 

lukkede festen kl. 03.30. Tak til alle for en god fest. 
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Formandens beretning blev godkendt. 

 

Ad 4: 

Linda fremlagde regnskab med bemærkninger. 

 

Regnskabet udviser et underskud på 8.500 kr. Dette skyldes hovedsageligt medlemstilbagegangen 

fra sidste sæsons 144 medlemmer til i år 115 medlemmer. Dette har logisk nok givet færre 

indtægter via kontingentindbetalinger. 

Medlemstilbagegangen fordeler sig således: 

- seniorer: 11 færre medlemmer 

- juniorer: 18 færre medlemmer  

 

Tilbagegangen blandt juniorerne giver ikke kun færre kontingenter til klubben, men også færre 

indtægter fra træning ( i år kun 4 ”små” og 7 ”store” juniorer har trænet) og ikke mindst færre 

tilskudskroner fra Kommunen til medlemmer under 26 år. 

 

Herefter fremlagde Linda budget for næste sæson. 

 

Regnskabet godkendt. 

Budget taget til efterretning. 

 

En stor tak til Linda for godt styr på talrækkerne. 

 

Ad 5: 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

Ad 6: 

Linda blev genvalgt som kasserer. 

Jesper Klausen blev valgt til bestyrelsen og afløser Peter Konstantyner, som efter 2 år ikke ønskede 

at fortsætte. 

Marianne Køedt blev valgt som den ene suppleant i stedet for Michael ”Taxa”, som nu bare ønsker 

at være ”Faaar”. Berit blev genvalgt som den anden suppleant. 

 

Ad 7: 

Forslag til nye medlemsformer: 

 

- passivt medlemskab, så ægtefæller og andre med interesse i klubben føler, at det derved 

bliver mere ”legalt” at deltage i diverse arrangementer o. lign. 

- familiemedlemskab (findes i andre klubber) for at få flere unge medlemmer 

- studierabat 

 

Afrigning finder sted lørdag den 21. oktober kl. 10. Medlemmerne anmodes om at møde op 

og give en hånd med (det plejer ikke at tage mere end 1 – 1½ time, men plejer til gengæld at være 

hyggeligt). Klubben giver nok en ”lille en”, såååh … der er ingen undskyldning. 


