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Referat af generalforsamling Herlev Idrætsforening Tennisafdeling 

Torsdag den 14. marts 2019 kl. 20.00


Formanden bød velkommen til ialt 28 deltagere.


1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Søren Aarup som dirigent. Søren blev enstemmigt valgt. Han 
takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at 
dagsordenen var i overensstemmelse med foreningens vedtægter. 

Paul Skjødt blev udpeget til referent.


2. Formandens beretning. 
Medlemstallet

Medlemstallet er stigende. Vi er nu over 400 medlemmer, og vi har 132 medlemmer, der er 
under 25. Det er vores fremtid, og det vi skal bygge videre på. Det er en virkelig dejlig 
udvikling, som bestyrelse og trænere har arbejdet målbevidst på, blandt andet ved at 
højne trænerniveauet og indføre flere sociale aktiviteter.

Det er dejligt, når de mål, man sætter sig, lykkes.


Diverse arrangementer. 
Vores satsning med et højt aktivitetsniveau, hvor tilbud om ugentlig træning, tilkøb af 
ekstra træning, deltagelse i turneringer, spot på detaljen, hyg ind arrangementer og andre 
sociale arrangementer og et højt informationsniveau giver positiv respons, og det er rigtig 
dejligt. Så bliver mulighederne udnyttet, og det summer af aktivitet og god stemning. Jo 
mere aktivitet jo mere lyst får man til at være en aktiv deltager i Herlev Tennis.

Forårscup, Formiddagsturnering, Hyg ind tirsdage for damer, hyg ind torsdage og 
søndage for M/K , grillarrangementer, træning på tværs , kamptræning, spot på detaljen, 
familietennis, diverse holdturneringer, klubturnering og klubfest. Det er alle arrangementer, 
der løber af stablen i løbet af sommeren.

Om vinteren har vi juleturnering for mænd og juleturnering for damer, den store julefrokost 
for alle, hyg ind om lørdagen i Skinderskovhallen. Arrangementerne har stor opbakning. 
Alle de tiltag kan kun lade sig gøre, fordi vi har aktive medlemmer, der tager hånd om alle 
arrangementerne. De laver et kæmpe stykke arbejde. Jeg vil gerne takke alle de aktive 
arrangører, fordi de år efter år sørger for, at der skabes sociale aktiviteter til glæde for 
resten af medlemmerne. Uden jeres engagement ville klubben være et meget kedeligere 
sted.


Træning. 
Vi har fortsat stor tilslutning til vores træning, og det skyldes selvfølgelig vores meget 
kompetente trænere. Stor tak til jer.

Vi justerer løbende træningstilbuddene i forhold til behov og økonomi, og ikke mindst 
muligheder.

Spillere med store ambitioner og evner vil vi også gerne imødekomme. Derfor har vi nu 
sat en ny dygtig træner på vores 1./2. hold, hvilket de har givet udtryk for er utrolig 
givende. Det er dejligt, og vi glæder os til de videregiver nogle af deres utrolig store 
spilkompetencer og spillerglæde til juniorer og motionister, hvilket vi håber bliver et tiltag, 
der yderligere giver liv og lyst til at spille tennis i Herlev Tennis.

Vi vurderer hele tiden, hvordan vi bedst tilgodeser de forskellige behov, vi som klub har.

Vi har nu 1 times træningspas. Det er presset, men det har været en nødvendighed for at 
tilgodese alle de medlemmer, der ønsker træning. 
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Vi afholder hver måned et trænermøde, hvor vi evaluerer træningsindsatsen og sætter 
fokus på, hvordan vi bedst optimerer træningen både for børn og voksne.

Vi fortsætter med det tiltag, vi tog sidste år, hvor det er muligt at tilkøbe en enkelt 
træningstime, hvis holdet ikke er fyldt. Det er meget brugt og på den måde får alle en 
chance, og vi udnytter vores kapacitet optimalt.


Juniorerne! 
Vores mål med at gøre turneringerne mere synlige for vores juniorer er lykkedes om ikke 
helt, så må man sige, at vi nu har rigtig mange af vores juniorer, der deltager i diverse 
turneringer også uden for Herlev Tennis regi. Der er selvfølgelig plads til forbedringer, men 
det er en positiv udvikling.

Turen til Lalandia, Tennis By Night, Fastelavns tennis, Juleafslutningstennis, Pizzatennis 
og Træning på tværs er arrangementer for vores juniorer. Vi vil gerne styrke det sociale 
bånd. Derfor har vi øget antallet af arrangementer, og både til Lalandia, Tennis by Night og 
Pizzatennis er der stor opbakning blandt juniorerne. Vi håber det bærer frugt, så vi 
yderligere kan styrke vores juniortilgang, og få dem til at holde fast i tennis. Der er mange 
tilbud til juniorerne, og alle foreninger oplever en stor udskiftning. Trænergruppen er 
opmærksom på det og arbejder målrettet på fastholdelse og ny rekruttering og som sagt 
tidligere, det ser ud til at bære frugt.


Tennisresultater. 
Igen i år har vi i Herlev Tennisklub gjort sig gældende ved at vinde diverse mesterskaber. 
Peter Jessen blev Danmarksmester i single 80+ og Svend Lehmann og Peter Jessen blev 
Danmarksmester i double i 80+ Flot! Stort tillykke til dem.

Vi har også nogle juniorer, der har klaret sig rigtig godt, U 14, Gustav, Herre og mix

50+


Driften. 
Der er ikke meget at nævne. Vi er så nogenlunde etableret efter sidste års brande. Vi har 
godt nok problemer med sprungne vandrør. Det bliver nok et tilbagevendende problem. 
Rørene er for gamle, så VVS manden siger, at vi godt kan regne med flere sprungne rør, 
når vi starter. Det må vi så leve med, idet vi jo stadig håber på en udflytning. Det er jo 
planen, kommunen taler 2021-2022, men herom senere.

Tak til skraldemændene, der hjælper med at holde banerne, tømme skraldespandene og 
alle der yder en ekstra indsats for at anlægget fungerer. Især tak til Per Svendsen for hans 
store arbejdsindsats.


Hjemmesiden og Facebook. 
Vil du finde informationer om, hvad der foregår i Herlev Tennisklub, så er både 
Hjemmesiden og Facebook stedet, så følg med.

Facebook er altid først med opdateringerne, så tjek og husk det er også muligt at bringe 
bidrag fra din tennisverden.


Økonomi.  
Kassereren vil gennemgå vores økonomi for 2018. Vi har igen fået et lille overskud på 
budgettet.

Kontingentet forbliver uændret for almindelige medlemmer, men vi har nu udfaset det 
specielle formiddagskontingent, så det nu er samme pris som almindelig medlem 900 kr.


Fremtiden. 
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Vi arbejder stadig med planerne om udflytning og udbygning af vores tennisanlæg, som I 
blev præsenteret for ved sidste generalforsamling. Det er kommunalt og dermed er der en 
hastighed, der ikke helt svarer til, hvad vi kunne ønske os. Men ved det sidste møde med 
kommunen i januar måned slog de fast, at planen stadig var gældende, og at der i 2019 
er afsat penge til jordbundsundersøgelser og lokalplan. Man forventer, der ligger en plan 
for tennisanlægget til vedtagelse før sommerferien. Det er, hvad vi har fået oplyst indtil 
videre.

Planen er - som tidligere skitseret - at lave et nyt tennisanlæg med 3 indendørsbaner, 7 
udendørs baner, en minibane og en slåvæg ved Skinderskovhallen på området ved 
grusbanen og de omliggende områder.

Vores Hal 2 skal måske rives ned, Paddel er meget interesseret i evt overtagelse.

Vores ønske er at få samlet inden-  og udendørsfaciliteterne, så vi har et samlet 
tennisanlæg. Det giver samtidig mulighed for at få et klubhus, der kan benyttes hele året, 
til glæde for det sociale liv, vi værdsætter så højt her i klubben. Vores klubhus på 
Ettehavevej er meget slidt og trænger i den grad til renovering – her får vi et nyt og 
tidssvarende.

Vi får flere indendørs baner med mulighed for tilskuere, ny belægning på nogle af 
banerne, så udendørs banerne er spilbare i længere tid.

Det bliver muligt at etablere slåvæg og minibane, og forholdene for tilskuerne bliver meget 
bedre.

Vi en også en del problemer med vedligehold af vores gamle hal, der er nogle 
fugtproblemer, som vi har arbejdet med i flere år, uden at kunne finde en løsning. Vores 
udendørs klubhus er bestemt heller ikke bevaringsværdigt eller tidssvarende, og det ville 
være rart med nye faciliteter hele året.

Vi har nu fået nyt LED-lys i Hal 1. Det er kommunen, der har bekostet det, og vi har i 
bestyrelsen diskuteret meget om vi evt. skulle kaste os ud i at få LED-lys også i Hal 2. 
Indtil videre er det på undersøgelsesbasis. Måske vil det også være på sin plads at lave 
en brugertilfredshedsundersøgelse, men det kan I jo evt. kommentere senere.


Vi vil fortsat arbejde på at styrke både det sociale og det sportslige i Herlev tennisklub. 
Udfordringen er at have en klub, hvor alle føler sig velkommen. Vi skal tage godt imod nye 
medlemmer, hjælpe dem i gang, få dem med i vores fællesskab, få dem med til hyg-ind 
arrangementerne mm.

Vi har mange tiltag – selvtræning, træning på tværs, spot på detaljen, vennedag , camps, 
forårs-cup, Lalandia tur og diverse hyg-ind arrangementer. Det er alle aktiviteter, vi vil 
fortsætte med.

Har I gode ideer, noget I kunne tænke jer skulle være muligt i Herlev Tennisklub, lyst til at 
arrangere en lille turnering, en fest, en event, så kom frem med ideerne, lad os se om det 
er muligt. Der er altid plads til nogen, der har lyst til at gøre noget ekstra, og der er altid 
plads til gode ideer.


Så vil jeg gerne slutte med at takke bestyrelsen for det gode samarbejde vi har. Det er en 
fornøjelse at arbejde med jer - tak for jeres arbejdsindsats. Jeg vil også takke alle I gode 
medlemmer. Det er en stor glæde og ære at være formand for en klub med så gode 
medlemmer TAK for det!

Beretningen blev modtaget med akklamation


Herefter var der kommentarer og spørgsmål:

- Omkring udflytningsplanerne: Idrætschefen i Herlev Kommune stoppede ved nytår. Han 

er endnu ikke blevet erstattet. Vi ved ikke, hvilken betydning det får for planerne

- Der blev spurgt til evt. nyt LED-lys i Hal 2. Omkostninger vil ligge omkring kr. 100.000,- 

Vi afventer udflytningsplanerne. Hvis det giver mening, kan det laves til sommer.
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3. Regnskabsberetning, budget og kontingent ved kassereren. 

Regnskab.

Kassereren fremlagde regnskabet og belyste væsentlige punkter. Regnskabet har været 
offentliggjort i 14 dage inden generalforsamlingen på hjemmesiden.

-  regnskabet er underskrevet på behørig vis af bestyrelsen og revisor

- meget flot resultat 2018 kr. 114.000,-

- Balancen er god - bla. vil Hal 2 være færdigbetalt om 2 år og vil herefter repræsentere 

en rigtig stor værdi.

- Godt samarbejde med Herlev Kommune. Vi har bl.a fået vores tilgodehavende men ikke 

fået regning endnu. Den skal nu nok blive betalt til tiden.

- Medlemstal - 404 mod 378 i 2017

- Drift af klubhus. Vi har fået 60.000,- fra brandforsikringen, men har kun endnu brugt 

22.000,- De resterende er posteret, så vi kan bruge dem i år.

- Honorar er en ny post, som før var budgetteret under kontorhold. Formand, kasser og 

driftschef deler dette honorar. Det præciseres, at det holder sig inden for alle 
skattemæssige regler.


- God finalefest.

- Generelt er det stor tilfredshed med klubbens økonomi.


Herefter var der kommentarer og spørgsmål:

- ang juniorkontingent. Der kan kan være difference i tallene, da netop juniorer ikke altid 

spiller med hele året. Det kan derfor være tale om div. rabatordninger mm

- Hvordan fordeles Honorar. Formand og kasser 5.400 hver + driftschef 2.500,-

- Budgettet er ikke med i det trykte materiale på generalforsamlingen, men kan jo ses på 

hjemmesiden.


Budgettet  
Budgettet blev fremlagt. 

-uændret kontingent samt et forventet budgetmæssigt overskud på kr. 16.000,-


Herefter var der kommentarer og spørgsmål:

- Evt nyt LED-lys? Omkostningerne i forbindelse med etablering af nyt LED-lys er ikke 

med i budgettet, da det er en anlægsudgift

-  Aktivitetsniveauet? Det er samme niveau.


4. Indkomne forslag. 
Der var ingen indkomne forslag.


5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsup-  
pleant  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På valg:

Kasserer Carsten Kyhnauv 

Bestyrelsesmedlem Robert Højer 

Bestyrelsesmedlem Claus Pallisgård 

Bestyrelsessuppleant Paul Skjødt 

Bestyrelsessuppleant Lea Barding

Revisor Søren Aarup 

Revisorsuppleant Merete Addis

Alle er villige til genvalg og blev valgt med akklamation


6. Debat/drøftelse om afdelingens fremtid. 

Bente opsummerede alle de mange aktiviteter, som HIT har og slog fast, at bestyrelsen er 
meget åben for nye forslag til aktiviteter.


Kommentarer og forslag:

- forslag om nyt vandingssystem med automatisk vanding? Det er yderst vanskeligt at 

ændre vandingssystemet og kan være bekosteligt Vi må køre videre med de gener, der 
er pt og få det bedste ud af det. Dette skal også ses i lyset af, at vi måske snart skal 
flytte hele anlægget.


- Udflytning og det politiske plan? Formanden beskrev, at der har været en del kontakt 
med borgmesteren og embedsmændene. Begge parter har sagt, at kommunen er 
meget interesseret i planerne. Vi gætter på, at ejendomsværdien af det nuværende 
anlæg kan have stor betydning. Vi ved dog ikke, hvor langt vi kan komme, men vi tror, 
der er muligheder.


- Turneringer i udlandet? Enighed om at det er en rigtig god ide at lave flere af dem.

- Hal 2 og fremtiden? Hal 2 vil indgå som et aktiv i en evt. forhandling i forbindelse med 

udflytningen. Indtil da vil den være en rigtig god indtægtskilde, når vi har betalt den og 
ikke har den store udgift mere.


7. Eventuelt

- Formanden takkede for god ro og orden og takkede ordstyreren. 

- Vi sluttede med HIT-hurra.


Dato: 14. marts 2019


Søren Aarup 		 	 	 	 	 	 Paul Skjødt

Dirigent	 	 	 	 	 	 	 Referent                                                        


 


