
Referat af generalforsamling i Frem-Hellebæk Tennisklub, lørdag den 19. oktober 2019.  
 
Deltagere: Bestyrelsen: Erik Askov – formand, Linda Lerche – kasserer, Hanne Møller og Dorte 
samt suppleanterne Berit Larsen og Erik Jensen. Derudover en masse glade medlemmer. 
 
Formanden beklagede den sene ændring af datoen, der skyldtes hans fejlagtige notering i egen 
kalender.  
 
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 2019 ved kasserer Linda Lerche.  
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer/suppleanter:  
På valg er kasserer Linda Lerche, Hanne Møller og Dorte Buur. Linda og Hanne modtager gen-
valg. Dorte stopper i bestyrelsen. 
Kassereren vælges for 2 år og bestyrelsesmedlemmer for 1 år. 
På valg er suppleanterne Berit Larsen og Erik Jensen.  
6. Eventuelt. 

1. Lars Nyborg blev valgt som dirigent og Marianne Peschcke-Køedt som referent.  
2. Formandens beretning: 

Der er afholdt 2 bestyrelsesmøder. Der er et fint samarbejde med DGI, der har resulteret 
i et køb af pakken: ”Klar, parat, tennis!”, der gik ud på et tilbud om 2x2 dages tennis for 
børn. Hanne trådte til som frivillig hjælper. Der mødte godt nok noglebørn op, men det 
har desværre ikke udmøntet sig i flere unge medlemmer. Derudover har der været for-
søgt andre tiltag uden tilstrækkelig tilslutning. Bestyrelsens konklusion er nok, at vi må 
leve med, at vi har den profil, vi har.  
Aktiviteterne for “de gamle”, er gået over al forventning med meget stor tilslutning. Der 
engageres over halvdelen af medlemsskaren, når der arrangeres turneringer, fester mv.  
Derudover er der et rigtig godt samarbejde med hallen, der blandt andet har trådt til ved 
vandskade, strømafbrydelse mv.  
Det kan være, at vi skal bruge lidt af klubbens penge til et “Klar, parat, tennis” for seni-
orerne.  
Hans Jørgen Buur supplerede med at berette om sæsonens søndagstræf. Der har været 
rigtig mange søndagstræf, 9 i alt, hvor vi kun har måttet aflyse 1 gang. Vi endte i år på 
en tredjeplads fra bunden. Det er et ret stort arbejde at få nok spillere til at møde op. Der 
opfordres til, at der er 2 planlæggere af søndagstræf til næste år, hvis der fortsat er tale 
om 9 kampe. Hvis der - som han vil foreslå til næste planlægningsmøde - bliver 2 puljer 
med kun 4 kampe, kan han godt klare det alene.  
Debat: 
Maj-Britt Møller: Opfordrede til, at der ikke ændres i de datoer, der sendes ud med pro-
grammet før sæsonstart.  
Marianne Peschcke-Køedt: Hvis der er ændringer, må det meget gerne fremhæves tyde-
ligt i indkaldelserne.  



Peer Millner: Tak til bestyrelsen og Erik Askov for det store arbejde. Tak til Hans Jørgen 
Buur for det store arbejde med søndagstræffene. Det er et meget stort koordineringsar-
bejde, så han skal nok have en makker, selv hvis der kun bliver 4 kampe.  
Formandens beretning blev godkendt med applaus.  

3. Linda Leche gennemgik regnskabet og budgettet. Der er 76 medlemmer, 69 seniorer og 
7 juniorer.  
Regnskabet udviser et overskud på kr. 18.632,68. Regnskabet blev godkendt med ap-
plaus.  

4. Der var ingen indkomne forslag.  
5. Valg til bestyrelsen/suppleanter: 

Dorte Buur udtræder af bestyrelsen. Jan Hejl blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 
Hanne Møller og Linda Lerche blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Berit Larsen  
og Peer Millner blev valgt som suppleanter. Berit Larsen som 1. suppleant og Peer Mill-
ner som 2. suppleant.  
Bestyrelsen består herefter af: 
Erik Askov, Linda Lerche, Hanne Møller og Jan Hejl. 
Suppleanter: 
Berit Larsen og Peer Millner.  

6. Eventuelt: 
Marianne Peschcke-Køedt: Foreslog at man kontaktede Per Mortensen for at høre, om 
han vil træne seniorerne til næste år. Endvidere hænger der et opslag med et mobilnum-
mer på en, der tilbyder træning. 
Lars Nyborg: Foreslog at man måske kunne tiltrække unge, hvis man tilbød en træner af 
juniorerne i en lidt længere periode.  
Hanne Møller: Det er meget vanskeligt, at tiltrække unge. Der kommer ikke nogen, når 
der tilbydes gratis tennisspil, fx i sommerferien. 
Generalforsamlingen afsluttet med en lille fællessang. 
_____________________ ____________________ 
Marianne Peschcke-Køedt Lars Nyborg 
referent dirigent 


