Referat af generalforsamling i Frederiksværk Tennisklub, torsdag den 23. februar 2017, kl 19.
1. Valg af dirigent:
Niels Blach blev valgt og konstaterede, at indkaldelsen var udsendt 4 uger før generalforsamlingen i
overensstemmelse med vedtægterne.
2. Valg af referent:
Inge Beierholm
3. Formandens beretning:
Formanden berørte følgende punkter:
•Problemer med tennisklubbens placering og den manglende brugsret på området. Der er afholdt
møde med embedsværket, men nu vil vi forsøge at få politikerne i tale. Tennisklubben skal selv
stille med nogen penge til etablering af nye baner.
•Sussi og Leif har gjort et stort arbejde med at gøre omgivelserne hyggelige og indbydende med
nye stole og blomster, og Leif har holdt banerne i meget fin stand. Niels har passet hjemmesiden og
Berbel Facebook. Tak for indsatsen.
•Vi har indgået en vækstaftale med DGI om at skaffe 25 medlemmer om året fra 2016 til 2018.
I 2016 havde vi en medlemstilgang på 31 (fra 100 i 2015 til 131 i 2016 ex landliggere).
•Vi har opgraderet juniortræningen.
•Vi har afholdt 50+ turnering, Halsnæsmesterskaber, 3 seniortræningsaftener, 2 lørdag/søndags
eftermiddagstræf.
•Flere frivillige til at hjælpe med arrangementer i klubben efterlyses.
De tilstedeværende godkendte formandens beretning.
Hele formandsberetningen kan læses på Frederiksværk Tennisklubs hjemmeside.
4. Regnskab:
Sussi fremlagde det reviderede regnskab og beklagede meget årets underskud på 6.453,58 kr.
De største udgiftsposter er til baner/vedligehold/materialer samt til aflønning af trænere.
Det er bestyrelsens holdning, at banerne skal være gode at spille på, og at vi kan tilbyde
undervisning af dygtige trænere. Endvidere skal tennisklubben være et rart sted at komme for både
børn og voksne.
Både regnskab og budget blev godkendt af de tilstedeværende.
5. Fastlæggelse af kontingenter:
Nedenstående let forhøjede kontingentsatser gældende for 2017 blev godkendt af de
tilstedeværende:
Juniorer:
500 kr (sommer og vinter, inkl 1 times undervisning/uge i sommerhalvåret)
Seniorer:
875 kr (sommer og vinter)
Familie:
1350 kr (sommer og vinter, kun familier bosiddende i Halsnæs Kommune)
Veteraner:
500 kr (kun sommer indtil kl 15, ikke weekends, ikke helligdage, ikke vinter
indendørs)
Studerende:
500 kr ( unge under uddannelse op til 24 år)
Landligger, senior: 280 kr/måned
Landligger, junior: 140 kr/måned
Gæster bosiddende på campingpladsen: 75 kr /time
Gæster fra byen:
100 kr/time
6. Valg af bestyrelse
Ingolf og Berbel var på valg og begge blev genvalgt.

Til den manglende bestyrelsespost valgtes Jesper Lykkebo.
Jens Peder og Inge genvalgtes som suppleanter.
7. Valg af revision
Ane Davidsen genvalgtes.
8. Indkomne forslag
Der var ikke fremsendt nogen forslag
9. Eventuelt
Ingolf fremkom med nogle spørgsmål til de tilstedeværende:
-Hvad ønsker I som medlemmer i 2017?
-Halsnæsmesterskaber og/eller klubmesterskaber?
Vi fortsætter med Halnæsmesterskaber, og når vi bliver lidt flere medlemmer, kunne vi også
afholde klubmesterskaber.
-Et juniorudvalg, der kunne stå for arrangementer for juniorerne, bestående af både juniorer og
forældre, ville være ønskværdig.
-Flere frivillige ønskes. Her tænkes også på frivillige, som vil stå for et enkelt arrangement, gerne
nye initiativer.
-Ny placering af tennisbane. Der har været talt om Ebbedal og et område ved fodboldklubben og
svømmehallen. Placering ved Enghaveskolen er ikke mere en mulighed. Idrætsudvalget kontaktes
med henblik på udvikling af eksisterende baner og i høj grad stillingtagen til, hvor nye tennisbaner
kunne ligge.
Det er ikke muligt for bestyrelsen at søge fonde om midler til tennisklubben, så længe vi ikke har
brugsret over banerne.
Har vores medlemmer nogen forslag til, hvor en ny tennisklub kunne ligge?
Endvidere forslag/bemærkninger fra de tilstedeværende:
-I 2016 har der været begyndertræning maj/juni, seniortræning ved Thomas 3 aftener i sæsonen.
Begyndertræningen blev rost, og der var stemning for mere seniortræning. Også de store piger ville
gerne deltage i seniortræningen.
-Vi har tidligere deltaget i søndagskampe i forskellige klubber (40+ turnering under DGI). Dette
arrangement eksisterer stadig!
-Vinterundervisning for juniorer foregår i høj grad som skumbold. Muligheden for at spille på stor
bane ønskes. Skumbold er imidlertid god træning, når der er 1 bane og mange juniorer.
-Juniorturnering kunne være en god idé.
-Bio-tennis har været meget motiverende for børnene. Pizzadag og tennissportens dag har begge
været gode oplevelser.
-Vi kunne samle penge ind til tennisklubben (ved salg af skrabelodder for Diabetesforeningen). Det
kunne være en junioropgave.

