
 

 

 

 
 

R E F E R A T 
 

af ordinær generalforsamling i Frem Hellebæk Tennisklub 
 

søndag den 21.oktober 2018 kl. 10:00 i klubhuset 
 
med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Formandens beretning for det forgangne år. Herefter debat og dialog mellem medlemmer 
og bestyrelse. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2018 ved kasserer Linda Lerche. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden for 
Frem-Hellebæk Tennisklub i hænde senest den 14 dage før generalforsamlingens afholdel-
se. Skriv gerne en mail til askov.erik@gmail.com.  

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer/suppleanter: På valg er Erik Askov, Dorte Burr  og Hanne 
Møller. Erik Askov genopstiller og kan vælges som formand for 2 år og Hanne Møller gen-
opstiller som bestyrelsesmedlem for 1 år. Dorte Buur genopstiller ikke. Valg af 2 supplean-
ter. 

6. Eventuelt. 

 

Ad 1 – Valg af dirigent og referent: 
 

Til dirigent valgtes Lars Nyborg og til referent Marianne Peschcke-Køedt. 
 
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen ikke var helt lovlig, men den 
blev godkendt af forsamlingen.  
 
Ad 2: Formandens beretning: 
 

Erik Askov (bistået af Birgitte Marner, Mai-Britt Møller, Linda Lerche, og Hans-Jørgen Buur):  
 
Sæsonen har været perfekt. Solen har skinnet fra sæsonens start til slut.  
 
Tirsdagsholdet har haft stor succes med nogle drabelige kampe, hvor alle spiller mod og med 
alle.  
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Side 2 

 

Onsdagstræf har haft lidt færre deltagere i år, men det har været nogle gode kampe.  
 
Torsdagsholdet har udviklet sig til også at have efterfølgende spisning med mange deltage-
re. Der kan sagtens være mange flere på torsdagsholdet, som absolut ikke er nogen lukket 
afdeling. 
 
Vi har deltaget med et hold til søndagstræf, der blev placeret som nr. 4. At det ikke blev til en 
3. plads skyldtes alene, at vi måtte aflyse en gang, hvor der ikke kunne stilles med et helt 
hold. Ellers nogle super kampe.  
 
Derudover har der været mange fine arrangementer, herunder brasiliansk okseaften, klubfest 
mv. Mange deltager som arrangører og opryddere i god ånd.  
 
Også tak til alle, der har og til stadighed bidrager med vedligeholdelse af klubbens faciliteter.  
 
Der har i år stort set ikke været nogen ballade eller hærværk på klubbens faciliteter.  
 
Vi bliver færre og færre medlemmer, men rigere og rigere herunder på glæden ved fællesska-
bet i klubben.  
 
Bemærkninger til formandens beretning: 
  
Hans Jørgen: Til klubfesten var der i år flere deltagere end, der plejer at være.  
 
Mai-Britt: Robert arrangerede på et tidspunkt en søndagstræf-træningsdag med frokost. En 
rigtig hyggelig dag, som meget gerne må gentages. 
 
Marianne: Det vil være godt, hvis det koordineres, hvornår klubben er vært til søndagstræf 
med træningssøndage. Disse har nemlig også været rigtig gode, og mere af det. 
 

Ad 3 – Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2018 ved kasserer Linda Lerche: 

Medlemstallet er nu nede på 74.  
Regnskabet udviser et overskud på kr. 13.432,38, bl.a. fordi Helsingør Kommune og Nord-
kysthallen har påtaget sig nogle af udgifterne til vedligeholdelse af vandingsanlæg m.m.  
Regnskabet blev godkendt.  
 

Ad 4 – Behandling af indkomne forslag: 

Erik Askov: Maling af klubhuset- ønsker til farvevalg modtages af bestyrelsen. 
  
Ad 5 – Valg af bestyrelsesmedlemmer/suppleanter:  
 
Formanden Erik Askov på valg. Han genopstillede, og der var ingen modkandidater. Erik Askov 
blev genvalgt med applaus.  



 

Side 3 

 

 
Dorte Buur og Hanne Møller på valg. Begge genopstillede og blev genvalgt.  
 
Suppleanterne, Berit Larsen og Erik Jensen, var ikke på valg.  
 
Ad 6 – Eventuelt: 
 
Erik Askov: Der er et forslag om, at det gamle elletræ på græsset ved bane 2 fældes på grund 
af blade og grene på banen mv. 
 
Forslaget blev drøftet og sat til afstemning: 
 

12 stemte for  
2 imod 
et antal stemte ikke  
 
Der kommer en beskæringsplan til vinter fra kommunen, der gerne skulle indebære, at de 
høje træer ud mod Falkenberg bliver beskåret. 
 
Søren foreslog bestyrelsen at indkøbe bolde til videresalg til medlemmerne. 
 
Mai-Britt Møller foreslog, at man igen indgår aftale med nogle, som tidligere - Trans Ocean 
Sport el lign. der kan sælge diverse tøj, sko mv. til standerhejsning. Linda oplyste, at de ikke vil 
komme mere, da vi er for få medlemmer til, at det kan betale sig for dem. 
 
Hans Jørgen Buur opfordrede til, at man husker selv at tage sine flasker med hjem efter spis-
ning og fester mv.  
 
Jan Klausen: Forslag om plade for det rådne vindue.  
 
Erik Askov: Vinduet vil blive udskiftet, inden næste sæson.  
 
Linda Lerche foreslog, at klubhuset blev malet såvel ude som inde. Valg af farve træffes der  
senere beslutning om. Erik Jensen har 40 liter i overskud fra sit byggeri, som kan indkøbes til 
en fornuftig pris. 
 
 
______________________ ___________________ 
Marianne Peschcke-Køedt Lars Nyborg 
referent dirigent 
 
 


