
Referat 
Generalforsamling 

Frem-Hellebæk Tennisklub 19.sept. 2010 
 

 
Ad. 1  Morgensang. Svantes Lykkelige dag 
 
Ad. 2  Valg af dirigent og referent 
 Lars Nyborg og Anne Hedemann 
 
Ad. 3 Formandens beretning 

Hvori han lovede kun at se fremad – og kun komme med fakta, således at alle kunne 
følge med. Hvilket holdt i sammenlagt 45 sekunder. 
 
a) Al kommunikation foregår nu elektronisk, et kvantespring, men alle meddelelser 

kommer nu via g-mail. Det medførte en del begyndervanskeligheder, men 
fungerer nu optimalt, og gør arbejdet i bestyrelsen enklere 

 
b) En bygnings- og brugerundersøgelse fra kommunen har haft en konsulent ude for 

at konstatere at klubhuset er saneringsmodent og vil koste kr. 35.000 at sætte i 
ordentlig stand. Sagen (hvilket vil sige pengene), er ikke afsluttet/besluttet, men vi 
satser på en forventet efterbevilling. Sagen er taget i egne hænder og er møntet ud 
i en arbejdssøndag den 26. september kl 10.00, hvor Erik Jensen lønnes som 
entreprenør og øvrige medlemmer fungerer som kulier, ved nedlæggelse af det 
gamle klubhus og forberedelse af et nyt, - og så fortsætter vi i næste sæson 

 
c) Vand og vandpumpe og hvad det har medført af problemer og om den løsning, der 

kan lade sig gøre med de midler der er tilgængelige pt. Asger har sørget for et 
timersystem fungerer således at der kan natvandes (altså på banerne….) 

 
d) Tenniscamp en stor succes 

 
e) Tennis – er sådan set det overordnede, men fundamentet er det sociale og 

biproduktet er tennis 
 

Beretningen godkendt med akklamation 
 
 
Ad. 4 Regnskab for 2010 og budget for 2011. Kasserer Linda kom med en fin redegørelse. 

Se vedhæftede bilag 
 Kommentarer:  Vi bør skærpe tonen overfor Helsingør Kommune, som behandler os 

som et stedbarn. Opfordring til at sætte kontingentet op med kr. 50.- Bestyrelsen tager 
stilling til og ansvar overfor denne opfordring. 

 Regnskab og budget godkendt 
 
Ad. 5  Ingen indkomne forslag 
 
Ad. 6 Valg 



 Kim har uden for valg ønsket at udtræde af bestyrelsen. De to suppleanter ønsker 
fortsat at være suppleanter, synes der skal nye kræfter til. Dette betyder at Lene 
Schmidt indtræder i bestyrelsen for 1 år (i stedet for Anne) og Peter Burild indtræder i 
bestyrelsen for 2 år (i stedet for Kim) Formanden takkede Kim for over 20 års stort 
arbejde. 

 
Ad. 7 Eventuelt 

a) Onsdagstræf bør til onsdagstræf og ikke andre arrangementer, som eksempelvis 
klubmesterskabskampe. Generel opfordring til at arrangere klubmesterskabskampe 
i god tid. Forskellige holdninger. Bestyrelsen diskuterer forslaget. 

b) Udlejning af baner til evt. kommende medlemmer. Tages ligeledes op i 
bestyrelsen 

 
 
 
Tak for god ro og orden 
 
Ålsgårde den 21. september 2010 
 
Anne Hedemann, referent  

 
 
  

 
  


