
REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FREM HELLEBÆK TENNISKLUB SØNDAG DEN 22. SEPTEMBER 2013 
 
 
 

1. Vanen tro blev generalforsamlingen sat i gang med morgensang. 
Følgende blev valgt:  
Dirigent: Mogens Bygballe 
Referent: Birgitte Kanneworff 

 
 

2. Formanden indledte med begrundelsen for flytningen af planlagt generalforsamling; nemlig 
at regnskabet ikke var klart og godkendt til først planlagte møde. Derefter var der beretning 
fra “året der gik”. Vellykket sommercamp takket være de frivillige hjælpere. Fin belægning 
på juniorholdene (27 i alt), god aktivitet blandt seniorerne. Alt i alt en fin sæson med gode 
vejrforhold. 

 
 

Under debatten blev følgende punkter diskuteret: 
Gæstespil: Bestyrelsen har valgt at stramme op om begrebet “gæstespil”, da vi mener at 
dem som spiller i klubben, bør være medlemmer. Dette har påvirket “Tirsdagsholdet” i 
negative retning, da deres betingerser er ændret i forhold til tidligere. Mange holdninger 
blev vendt, og bestyrelsen blev bedt om at genoverveje sagen. 
Banevedligehold: Alle var enige om, at banerne uden for stregerne IKKE var 
tilfredsstillende i år… Følgende forslag kom frem: 1. Man kan gennem kommunen hyre folk 
fra “Center for Job & Oplevelse” til at luge på og omkring banerne til næste sæson. 2. Få 
kommunen til at rydde et bredt bælte uden for hegnet, for på den måde at hindre ukrudtet i  
at komme ind og desuden få mere sollys ned på banerne. Asger skal have møde med 
kommunen i efteråret og Pernille deltager i kraft af hendes specialviden på netop dette 
område. 
Uønskede gæster: Til afriggerdagen skal terrassen arrangers således, at det ikke er 
attraktivt at “hænge ud” på den om vinteren. 
Afriggerdag: Mød glade op søndag den 20. oktober; invitation følger.. 

 
 

3. Regnskabet blev grundigt gennemgået ved Linda Lerche. Regnskabet giver et overskud på 
ca. 23.000 kr, hvorved egenkapitalen stiger til ca. 61.000 kr..Regnskabet blev godkendt J 

 
 

4. Ingen indkomne forslag 
 
 

5. Valg til bestyrelsen: 
Formand: genvalgt 
Kasserer: ikke på valg 
Lene: genopstiller ikke 
Pernille: genvalgt for 2 år 
Birgitte: genvalgt for 2 år 
De 2 suppleanter: genvalgt for 1 år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Af Birgitte Kanneworff 24. September 2013  


