Formand Bente bød velkommen til de 24 fremmødte.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Carsten Kyhnauv, som blev enstemmigt valgt. Han
takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet, og at dagsordenen var i overensstemmelse med foreningens
vedtægter. Søren Aarup blev udpeget til referent.
2. Formandens beretning
Medlemstallet
Så har vi endelig brudt flere års medlemsnedgang og ser en lille tilgang af
medlemmer. Vi er nu oppe på 365 medlemmer. Det er især juniorer vi har
fået flere af, vi er nu oppe på 79, hvilket er et plus på 20, Det har vi arbejdet
hårdt på, ligesom det at fastholde de nye medlemmer er noget vi arbejder
meget med. Det er jo skønt at se, at det arbejde vi har lagt, i bl.a.
familietennis lørdage, godt tilbud til tennisskolebørnene og hurtigt og effektiv
kommunikation har båret frugt.
Vi har en klub, hvor der er et højt aktivitets niveau, rigtig mange deltager i
træning, i hyg ind arrangementerne og er på andre måder aktive i vores klub,
og det er en rigtig god udvikling, som vi skal holde godt fast i. f.eks. havde vi
til Fastelavnstennis 42 deltagere i Gymnasiehallen og samtidig havde vi 8
aktive hyg-ind spillere i Skinderskovhallen, dvs. der var 50 aktive
tennisspillere lørdag den 6/2 fra 11-14, det viser noget om den opbakning, der
er i klubben til sådanne arrangementer.
Vores anlæg på Ettehavevej har igen i 2016 været velbesøgt, det er dejligt at
se anlægget blive udnyttet, at der bakkes op om diverse arrangementer, om
det er til hyg-ind, diverse små turneringer, standerhejsning, finaledag,
tennissportens dag eller holdkampe, så oplevede vi masser af deltagere og
en dejlig stemning på anlægget.
Standerhejsningen i 2015 var igen lidt af et tilløbsstykke, vejret var med os og
vores samarbejdspartner Transocean sørgede for præmier og stod for salg af
tennisudstyr. Der blev spillet Transocean cup, hvor både seniorer og juniorer
deltog. Dagen forløb efter samme koncept som de andre år nemlig med
morgenmad, grillmad, øl og vand. Et virkeligt dejligt arrangement. Tak til alle
aktive hjælpere, der var med til at sørge for det hele kunne lade sig gøre og
tak til alle der bakkede op om arrangementerne.

Tennissportens dag den 2. maj var også et stort og velbesøgt arrangement,
hvor både nye og gamle medlemmer mødte op, og det er rigtig godt, så der
er mulighed for nye spillere at finde én at spille med, tak til alle, der var med
til at gøre dagen til en festdag for Herlev tennisklub.
31. maj afviklede vi endnu et stort arrangement, nemlig en Forårs-cup, som
Malene stod som arrangør af, der var stor opbakning også til dette
arrangement og Malene har lovet, at også i 2016 bliver der forårscup. Mange
tak til Malene.
Den 19. september afviklede vi årets klubturnering, det er dejligt at se, så
mange der aktivt har lyst til at deltage i turneringen, det er med til at øge
aktivitetsniveauet på anlægget med alle de kampe der skal afvikles inden
finaledagen og det er med til at spillerne lærer hinanden at kende. Rigtig
dejligt.
Tak til Jan Hansen og andre for at lave turneringen og skubbe på for at få
afviklet turneringen. Tak til alle, der hjalp med at afvikle hele dagen og især
tak til Steen Svenningsen med flere for deres store indsats med at skabe
fantastiske rammer, såvel kulinarisk som humørmæssigt, for afholdelse af
klubfesten.
I januar afholdt vi så endnu en ny tradition skabt af Malene, nemlig
julefrokosten. Vi startede i Gymnasiehallen med skumtennis med rigtig
mange tilmeldte og havde nogle rigtig hyggelige timer, derefter mødtes vi i
Skinderskovhallen til lækker mad og fantastisk stemning med dans til kl 4 om
morgenen. Herlig ny tradition – tak til Malene for den store indsats og tak til
Magnus for at arrangere turneringen og stå for den fantastiske musik for alle
aldre.
Træning
Der er igen ændret lidt på trænersituationen, idet Anna ikke har tid til at være
træner mere. Det har været lidt af et puslespil at få besat alle
træningstimerne, men heldigvis er det lykkedes og trænerstaben består nu af
Julia, der kommer fra Holte og har de fleste træningstimer, så har vi været så
heldige at Nicolai har sagt ja til at være træner én gang om ugen. Martin har
igen været så flink at træde til og tage et par træningstimer, og derudover har
vi heldigvis stadig Magnus, Lea, Anika. Tak til alle trænerne for jeres
velvillighed, jeres samarbejdsevner og jeres gode træning.

Vores ambitioner om:
1) at kunne tilbyde alle både og børn og voksne i klubben træning, så man
kan forbedre sit niveau.
2) At fortsætte medlemstilgangen især på juniorsiden,
3) At have et højt aktivitetsniveau, både på det sociale og det sportslige
område
Er fortsat vores udviklingsmål.
Vi har fået virkelig gode resultater på træningssiden, 45 seniorer er tilmeldt
træning, 52 juniorer er tilmeldt og så har vi 9 ung seniorer, det er et flot
resultat, som kan tilskrives vores gode trænere, folk udtrykker stor tilfredshed
med træningen og det er dejligt, vores træningskapacitet er udnyttet næsten
max og det har betydet, at vi ikke kan flytte så mange tennisskolebørn op til
let øvet som vi gerne ville, det håber vi på kan ske til sommer hvor
kapaciteten er større, men til næste vinter, skal vi måske tage
træningssituationen op til revision, der skal jo gerne være plads til de juniorer,
der ønsker træning.
Vi justerer løbende træningstilbuddene, i forhold til behov og økonomi, og
ikke mindst muligheder. Vi overvejer, 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.
Hyg-ind arrangementer, og andre arrangementer
Om sommeren kører der hyg ind arrangementer både tirsdag, torsdag og
søndage, disse arrangementer er velbesøgt af vores medlemmer, men det er
også der nye medlemmer finder fodfæste i klubben, der vi tager hånd om de
nye, så de hurtigt føler sig som en del af vores unikke fællesskab, det er godt
for det sociale liv i klubben, og er med til at gøre Herlev Tennisklub til noget
særligt og øge vores medlemstal, og husk det er stadig vigtigt at hilse på
hinanden i klubben, det styrker fællesskabet.
Om vinteren har vi hyg ind i Gymnasiehallen og i år har de været meget
velbesøgte, der er blevet kæmpet om dagens store præmie og æren og ikke
mindst kampen om at blive efterårets og forårets minitennismester har været
med til at skabe stor interesse for lørdags hyg ind.
Arrangementer som kamptræning, træning på tværs, grill om torsdagen og
kaffe efter hyg-ind, er alt sammen med til at styrke vores klub og det er
arrangementer der i hele 2015 var meget velbesøgte, det håber vi I alle vil
være med til at bakke op om også i 2016.

Herlev tennis tilbyder stadig Familietennis til borgere i Herlev, det er stadig en
stor succes, hvor rigtig mange børn og voksne møder op for at spille tennis
en times tid. Vores arrangement med Fastelavnstennis viser jo hvilken
interesse der er, når så mange møder op til arrangementet. Tak til Connie, tak
til Magnus og tak til juniorudvalget, der arrangerede lege og spil den dag.
Tur til La Santa
I efteråret prøvede vi at få arrangeret en tur til La Santa i foråret 2016, men
desværre løb vi ind i, at der ikke helt var tid nok til planlægningen. Malene
havde påtaget sig det store arbejde at forberede turen, vi håber det bliver
muligt at arrangere den i foråret 2017.
Alle disse tiltag kunne ikke lade sig gøre, hvis vi ikke havde de frivillige, der
uge efter uge yder en stor indsats. Tak til Connie, der sørger for at
Familietennis kører både sommer og vinter og til Jan og Margit for hyg ind, til
Malene for juleturnering og forårscup, til Siri for Tennis by Night til trænerne
og til breddeudvalget, der sørger for hyg ind og grill og træder til, når større
arrangementer skal løbe af stablen.
Juniorerne!
Vi har haft mange gode aktiviteter for juniorerne, og i år er juniorudvalget,
kommet med flere gode forslag til aktiviteter, som vi vil arbejde på at føre ud i
livet, så vi kan få endnu flere fællesaktiviteter, det skal være med til at styrke
sammenholdet blandt juniorerne, det er godt for juniorerne, at lære hinanden
at kende også på tværs af holdene, det giver en samhørighed, som er vigtig,
for at vi kan fastholde de unge til sporten.
En af de store ting Juniorudvalget håber på at kunne arrangere er en tur til
Lalandia i efteråret.
Af andre aktiviteter kan nævnes fastelavnstennis, tennis by Night, som i år er
11.-12 marts, juleturnering, vinterferie camp, svømmehalsture, vennedag,
træning på tværs.
Flere af de øvede juniorer været med til voksen hyg ind i Gymnasiehallen, og
det har de været meget glade for, og der er udtrykt ønske om at vi også til
sommer laver arrangementer, hvor både senior og junior er fælles om spil, leg
og hygge, her kan vi måske bruge kamptræning om fredagen, sidste år var
det næsten kun juniorer, der mødte op, det er ærgerligt for kamptræning er
for alle, der går til træning, det er et gratis tilbud, hvor trænerne arrangere
små kampe.

Vi vil arbejde på finder en ny form, så flere får lyst til at deltage, juniorer, som
seniorer. Jeg kan kun opfordre alle, også førsteholdspillere, til at benytte sig
af det gode tilbud om spil på tværs af alder og formåen, det kan være med til
at øge niveauet i klubben, give juniorerne nogle gode forbilleder og igen
styrke sammenholdet i klubben.
Sidste sommer havde vi tilmeldt 7 juniorhold til holdkamp, det var lige i
overkanten, men igen i år har vi tilmeldt juniorhold til holdkamp, det er godt at
møde andre klubber til kamp.
Tak til forældre, trænere og hjælpere for det store arbejde I lægger i klubben.
Camps
Både i 2014 og i 2015 havde vi sommercamp i uge 27 og uge 32. 4 camps
- 2 for seniorer og 2 for juniorer. De var meget velbesøgte og vi regner også
med at vi år afholder camps det bliver nok i uge 26 og uge 31.
Skolerne
Vi havde også i 2015 et samarbejde med flere idrætslærere i Herlev og
omegn, de kommer med skoleklasser, som regel midt på dagen, hvor
anlægget ikke bruges så meget. Vi præsenterer dem for sporten og låner
dem ketcher og bolde. Vi havde regnet med der blev større efterspørgsels
med den nye folkeskolereform, men der er ikke sket den helt store udvikling
på det område. Men vi fortsætter og prøver i samarbejde med hele HI at finde
en måde at forbedre samarbejdet på.
Tennisresultater
Igen i år har vi i Herlev Tennisklub gjort sig gældende ved at vinde DM.
Stefan Ravnholt og Christen Gregersen vandt DM inde i veterantennis i HD
45+ . Tillykke med det flotte resultat. Peter Jessen blev DM i veterantennis
ude i single i aldersgruppen 75+ , også tillykke til ham.
Vores første herrehold har spillet en fantastisk sæson, nu er de rykket op i
Sjællandsserien, både indendørs og udendørs – tillykke med det – godt gået.
Driften
Vi havde igen i 2015 nogle rigtig gode baner, det har kostet lidt arbejde, men
vi har nogle aktive pensionister, der for lidt mad og drikke har udført et stort
arbejde. Alle har i 2015 været flinke til at holde banerne, komme lidt ekstra
grus på , husket at vande efter brug, det har gjort at vi ikke i samme grad som
tidligere har måttet bruge megen tid på banepleje. Tak til alle dem, der har
stillet deres arbejdskraft til rådighed, både til åbning, lukning og banepleje,
godt vi har nogle aktive pensionister, og især skal der rettes en meget stor

tak til Per Svendsen, for hans enorme arbejdsindsats, med at få de praktiske
ting til at fungere, det er uvurderligt. TAK!
Vi har fået en ny containergård, desværre skal den være aflåst, men Per
Svendsen og jeg finder en løsning , så nøglen bliver tilgængelig for alle, så
det ikke er en undskyldning for ikke at tømme skraldespandene.
Skinderskovhallen
I 2014 fik vi renoveret taget på hal 2, desværre lykkedes det ikke at komme af
med fugtproblemerne ved døren. Vi har i 2015 haft firmaet Wessberg til at
finde ud af hvad problemet kunne være, desværre ikke med det store held.
I år har vi så haft en det firma, der byggede hallen til at gennemgå
problemerne og de er nu kommet med en løsning, der indebærer at vi har sat
et firma til at gennemgå vores tagrender, da man mener, at det er der
problemet ligger. Vi arbejder fortsat på at finde løsningen, håber det at
tagrenderne bliver rettet vil afhjælpe problemet.
Det nye åbningssystem, der skulle betyde koder for at komme ind i hallerne,
er stadig ikke aktuelt, men der arbejdes på det, og det har bestemt ikke været
til vores bedste at man har fjernet servicemedarbejderne. Da vi havde
servicemedarbejder tilknyttet Skinderskovhallen blev der på årsbasis booket
baner for godt 6.000 kr, penge som blev afregnet med os, men efter de ikke
længere er til stede, har vi mistet den indtægt.
Så hvis I vil booke en enkelt time, så book via vores system, så tilfalder
pengene os i stedet for kommunen. Vi har netop holdt møde med kommunen,
idet de i den nye periode 2016-2018 har ”taget” rigtig mange timer fra os i hal
1. Vi håber at finde en god løsning, der tilfredsstiller alle.
Økonomi
Kassereren vil gennemgå vores økonomi for 2015, vi har igen fået et lille
overskud på budgettet.
Kontingentet forbliver uændret for almindelige medlemmer, men vi udfaser
det specielle formiddagskontingent så det stiger med 50 kr.,formiddagsmedlem blev indført, da der var rigtig mange medlemmer, det er jo
ikke mere tilfældet.
Hjemmesiden og Facebook
Husk at se på hjemmesiden, det er der alle informationer om forskellige
aktiviteter findes, husk også at alle er velkomne til at skrive indlæg til siden,

det gør den mere levende. Det er altid dejligt, når Martin sender en
beskrivelse af 1. holdets kampe, lad os få mere af den slags. Vi er så heldige,
så jeg ikke længere sidder alene med hjemmesiden, men Charlotte er på vej
til at tage over og det er dejligt.
Facebook er den nye informationskanal for unge og gamle, her prøver vi
også at sætte små og store begivenheder, så alle kan følge med. Billeder
mm. er meget lettere at lægge på Facebook, end at lægge på hjemmesiden,
så ofte bliver de lagt der. Vores side hedder HIT tennis, prøv den.
Fremtiden:
Flere af vores udvalg - ungdomsudvalg – trænerudvalg – breddeudvalg –
juniorudvalg er alle med til at sætte nye aktiviteter i gang. Vi har mange tiltag
– selvtræning, træning på tværs, spot på detaljen, vennedag , camps, forårscup- Lalandia tur og diverse hyg-ind arrangementer såsom torsdagsgrill er
alle aktiviteter vi vil arbejde videre med.
Har I gode ideer, noget I kunne tænke jer skulle være muligt i Herlev
Tennisklub, lyst til at arrangere en lille turnering, så kom frem med ideerne,
lad os se om det er muligt.
Vi skal fortsat styrke både det sociale og det sportslige. 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, Herlev Tennisklub kan noget særligt, og det er
ikke mindst takket være de aktive medlemmer, vores gode trænere, alle hyg
ind arrangementerne, så lad os fortsat styrke den side af vores klub.
Vi skal også styrke de sportslige ambitioner, det gør vi ved at tilbyde
kvalificeret træning og mulighed for deltagelse i diverse turneringer, og jeg
synes det er flot at vi igen i år har flere Danmarksmestre, og at vores
herrehold spiller så formidabel tennis.
Godt gået alle sammen, lad os håbe at vi kan bringe nye spillere op på
samme høje niveau ved at dele ud af viden og spilleglæde ved f.eks. at
deltage i fælles arrangementer, hvor gode og mindre gode spillere mødes til
hyggespil og fællesskab, det er med til at styrke klubben og give
fællesskabsfølelse. Vi skal gerne have anlægget til at summe af liv. Så kom til
hyg – ind, torsdag, søndag og til kamptræning fredag,

Så vil jeg gerne slutte med at takke for den store opbakning jeg fik i
forbindelse med kåringen til årets sportsprofil. Det er er stor glæde og ære at
være formand for en klub med så gode medlemmer. Sidst men ikke mindst vil
jeg gerne sige tak til en utrolig godt bestyrelse, det er en fornøjelse at
arbejde sammen med jer, tak for jeres arbejdsindsats, jeres samarbejdsevne
og jeres velvillighed, det er altid en fornøjelse at være til vores
bestyrelsesmøder TAK for det!
3. Regnskab og budget ved kassereren
Regnskabet har været tilgængeligt på foreningens hjemmeside i 14 dage.
Indtægterne var i alt på DKK 819 tusind mod DKK 752 tusind i 2014 og et
budget på 746 tusind. Kontingentindtægter var over budgettet for både
seniorer og for juniorer. Træningsindtægterne var derimod langt over både
2014 og budgettet.
Udgifterne var i alt på DKK 708 tusind mod DKK 597 tusind i 2014 og et
budget på DKK 681 tusind. Det er specielt trænerlønninger der ligger over
både 2014. Ettehavevej ligger over som budgettet. Administration er på
budgettet.
Resultatet var et overskud på DKK 111 tusind mod et overskud på DKK 154
tusind i 2014 og et budget på DKK 65 tusind for 2015.
Aktiverne er påvirket af tennishallen og bankindestående.
Passiverne er påvirket af overskuddet, idet banefond har fået tilført DKK
100.000. Men brugt 29.000 til ingeniørarbejder incl. rensning. Kreditor-Herlev
Kommune er nu på DKK 0. Ingen forudbetalt træning.
Det blev oplyst at juniorerne tegner sig for ca. halvdelen af
træningsindtægterne.
Dirigenten konstaterede at regnskabet var korrekt underskrevet.

Regnskabet blev herefter godkendt.
Kontingent for den kommende sæson vil forblive uændret, med udtagelse af
formiddagsmedlemmer der stiger fra 750 til 800 i forhold til 2015. Det er
hensigten at udfase dette kontingent over de kommende år.
Budgettet for 2016 blev taget til efterretning.
4.Indkomene forslag
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
5. Valg af formand, kasserer, to bestyrelsesmedlemmer, suppleanter,
revisor og revisorsuppleant.
• Formanden var på valg og Bente Christensen blev genvalgt som
formand for 2 år.
• Jørgen Kristensen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for en to års
periode.
• Bestyrelsessuppleant Magnus Nørhave og Charlotte Hart blev genvalgt
som suppleant.
• Kassereren Søren Aarup fratræder og Carsten Kyhnauv blev valgt
• Søren Aarup blev valgt som revisor.
• Paul Skjødt blev valgt som revisor suppleant.
6. Debat om afdelingens fremtid
7. Eventuelt
Det blev foreslået at Ettehavevej blev moderniseret, specielt set i lyset af det
store overskud. Da det dels er kommunens ejendom og dels alt for synligt for
eventuelle ”langfingrede” personer, vil huset udelukkende blive vedligeholdt.
Der er desværre mange små mangler i Hal 2, som kommunen har ansvaret
for. Bente er i dialog, men specielt lyset må vente til efter 1. maj. Emnet tages
ydermere op på først komne bestyrelsesmøde den 7. marts.

I den løbende dialog med kommunen omkring banefordeling i Hal 1, bør man
huske, at det var en forudsætning ved etableringen af Hal 2, at HIT kunne
disponere over Hal 1, for at få økonomien til at ”løbe rundt”.
Der faldt flotte rosende ord til de unge trænere.
Til slut takkede Bente kassereren for støtte i 5 år og takkede dirigenten for
hans gode indsats med at holde ro og orden på generalforsamlingen.
Dato: 29. februar 2016
Carsten Kyhnauv
Dirigent

Søren Aarup
Referent

