
REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FREM HELLEBÆK TENNISKLUB SØNDAG DEN 14. SEPTEMBER 2014 
 
 

Hellebæk Tennisklub 
 

1. Generalforsamlingen startede som vanligt med morgensang og lækker morgenmad 
Følgende blev valgt:  
Dirigent: Mogens Bygballe 
Referentinde: Birgitte Kanneworff 

 
 

2. Formandens beretning: Det har været et godt tennisår med meget aktivitet på banerne. Pt. 
har klubben 71 medlemmer, heraf 11 juniorer. Fremadrettet er det ønskeligt at øge dette 
tal, ikke mindst fordi klubben er et godt og hyggeligt sted at spille tennis !! Beretningen 
sluttede med 1 minuts stilhed for at mindes Asger Lerche. Han har betydet rigtig meget for 
klubben og naturligvis for Linda. Ære være hans minde, og de gode stunder vi har haft 
sammen i klubben. 

 
3. Under debatten blev følgende punkter diskuteret: 

Gæstespil: Endnu engang blev det fremført, at klubbens nye regler ang. betalende 
spillere, har ødelagt det hyggelige tirsdagstræf. Bestyrelsen har lovet at vende punktet 
endnu engang i vinterens løb, men mener dog stadig at de 500,- kr for en sæson er et rigtig 
godt tilbud. 
 
Ungdomstræner: Nogle har IKKE været glade for kvaliteten af vores trænere og mener at 
det pædagoiske niveau, langfra er godt nok. De fleste på voksenholdet har dog været 
tilfredse. Et punkt som vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde, hvor 
ungdomstræningen alligevel skal revurderes pga det lave medlemstal 
 
Afriggerdag: Mød glade op søndag den 19. oktober kl. 10:00 

 
 

4. Regnskabet blev grundigt gennemgået ved Linda Lerche. Regnskabet giver et overskud 
på ca. 7.000 kr, hvorved egenkapitalen stiger til 68.315 kr..Regnskabet blev godkendt ☺ 

 
 

5. Indkomne forslag  
1) Online bane-booking: Her kom mange synspunker frem og vi vil se positivt på løsninger 
til bane-booking og klubmodul, så vi kan være med i den teknologiske udvikling. 
Økonomien vil dog være en afgørende faktor i overvejelserne. Det blev også foreslået, at 
benytte vores Facebookside til at lave spilleaftaler. 

 
 

6. Valg til bestyrelsen: 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, suppleanter vælges for 1 år ad gangen 
 
Kasserer: Linda genopstillede og blev valgt 
Pernille: genopstiller ikke 
Dorte Buur blev valgt 
2 suppleanter valgt for 1 år: 
Erik Jensen 
Berit Larsen 

 
 
 
 
 
Af Birgitte Kanneworff 16. September 2014 


