
Referat  
Generalforsamling Frem Hellebæk Tennisklub 

21.sept. 08 
   
Ad. 1  Dejlig morgenmad – og der blev sunget smukt igennem. 
 
Ad.2 Dirigent: Lars Nyborg 
 Referent: Anne Hedemann 
 
Ad.3 Alt er blevet gjort rigtigt på de rigtige tidspunkter og på den rigtige 

måde – Alt er perfekt 
 Lidt økonomiske problemer – Vi hat brugt mange penge på ungdom  - 

desværre til ingen nytte/glæde 
 Skal vi rent moralsk fortsætte med at forsøge at få ungdomsspiller – 

eller resignere og fortsætte med en god seniorafdeling???? 
 Beretningen kort, kontant og præcis. 
 
 Kommentarer: 

- Hvad sker der omkring Team Kronborg? 
Svar: 
Økonomisk umuligt at få til at hænge sammen – vi oplever en manglende 
respekt for ungdomsarbejdet i Hellebæk fra de større klubber. 
 
- Skiltning på hovedvejen for at hverve medlemmer 
Svar:  
Er på vej – og det har det været længe. 
 
- Formålet med klubben er motion og socialt liv – tiden er løbet fra de 

store alliancer. 
- Tiden er ikke tik tennis – men det er dejligt for de der vil. 
- Opfordre nye som gamle til at komme til onsdagstræf 
- Gør det attraktivt at være medlem af klubben – ritualiser, lav 

ventelister, gør det ’logeagtigt’ at være medlem- 
- Hvordan får vi begyndere med. Hvad med begyndertræning 
- Forslag: Begynderbane om onsdagen og få en frivillig til at hjælpe de 

nye. 
- Søndagstræf har kun været en mindre succes – mange aflysninger, 

men gentages til næste år. 
 
 



Ad. 4 Se bilag 
 Linda fremlagde regnskab og budget. 

Det går ikke helt godt – medlemstilbagegangen de sidste tre år gør det 
svært, men vi kan klare det på tidligere års overskud. 
 
Kommentarer: 
- Forslag om at sætte gæstebetalingen ned eller betale pr bane. 
- Lægge træningen en anden dag end søndag – f.eks. en hverdagsaften, 

da der er træf om søndagen. 
- Hvis juniortræningen sløjfes har vi intet underskud – men heller ingen 

ungdomsspillere – kan vi være det ’bekendt’ 
 

Regnskabet godkendt 
Budgettet vedtaget 

 
 
Ad. 5 Jespers forslag. Se bilag 
 Vedtaget. 
 
Ad. 6 Valg 
 Linda valgt med akklamation 
 Jesper og Anne valgt 
 Suppleanter:    Berit Larsen  
        Peter Burrild 
 
 

Mødet afsluttet næsten til tiden og dirigenten takkede for god ro og 
orden. 
 
Anne Hedemann 

    
 
 
 


