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Referat af generalforsamling i Frederiksværk Tennisklub den 24. februar 2022 

1. Valg af dirigent 

Ane Davidsen blev valgt som dirigent. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovlig. 

 

2. Formandens beretning 

Inge Beierholm aflagde formandens beretning. Beretningen blev godkendt. (Beretningen kan læses 

på hjemmesiden under ”Om os”) 

 

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab 

Da kassereren havde meldt afbud på grund af sygdom, fremlagde formanden regnskabet. 

Kassereren lyttede dog med på telefonen og besvarede spørgsmål fra forsamlingen. Regnskabet 

blev godkendt. (Regnskabet kan ses på hjemmesiden under ”Om os” 

 

4. Kassereren fremlægger budget 

Formanden fremlagde på grund af kassererens fravær også budgettet. Kassereren besvarede på 

telefonen et par spørgsmål fra forsamlingen. Budgettet blev godkendt. 

 

5. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog følgende: 

Familiemedlemskab: uændret pris, 1500 kr. 

Seniormedlemskab: uændret pris, 950 kr. 

Veteranmedlemskab: uændret pris, 600 kr. 

Ungdom op til 25 år: 600 kr. (på grund af tilskud fra kommunen til denne gruppe) 

Udlejning af baner: stiger til 110 kr. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

På valg er Sussi Witthøfft og Leif Pedersen. Leif modtager ikke genvalg. 

Sussi blev genvalgt. Michael Jensen stillede op til bestyrelsen og blev valgt. 

 

7. Valg af suppleanter. Kristina Christiansen stiller ikke op igen. 

Poul Erik Rasmussen havde tidligere på året trukket sig som suppleant. 

Pia Søbirk og Peter Rasmussen stillede op som suppleanter. De blev begge valgt. 

 

8. Valg af revisor. Niels Black modtager genvalg 

Niels Black blev valgt 

 

9. Behandling af indkomne forslag  

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen 

Bestyrelsen havde udsendt følgende forslag: 

”Leje af indendørs baner i Hillerød Tennisklub, f.eks. 2 x 2 timer/uge plus et par søndage til 

turnering. Vi har endnu ikke modtaget et tilbud fra Hillerød, men vi forventer at kunne præsentere 
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det på generalforsamlingen. Vi vil undersøge, om kommunen vil betale/give tilskud, men hvis vi får 

nej, må medlemmerne (evt. sammen med klubben) betale for banelejen.” 

Leif forklarede, at bestyrelsens forslag skal ses som et forsøg på at få mulighed for at deltage i 

turneringer om vinteren. Han forestillede sig, at det ville dreje sig om et par baner ca. 3 gange i 

løbet af vinteren. Leif havde forsøgt og vil fortsat forsøge at få kontakt til formanden i Hillerød 

Tennisklub samt undersøge, om kommunen vil give et tilskud til en evt. baneleje.  

Der blev blandt de fremmødte givet udtryk for modstand mod, at klubben skal betale for enkelte 

medlemmers private brug af Hillerøds baner. Men hvis Frederiksværk Tennisklub kan leje baner til 

en fordelagtig pris, kan man godt acceptere, at det kan komme enkelte medlemmer til gode, så de 

derved også kan leje banerne billigere. 

Der var accept af, at klubben evt. vil leje baner i Hillerød til turnering om vinteren. 

Det blev i øvrigt foreslået, at klubben kunne søge om gratis adgang til Hundesteds vinterbaner, der 

jo ligger i vores egen kommune (banerne er dog ikke til indendørs tennis). Bestyrelsen vil 

undersøge sagen nærmere. 

 

10. Eventuelt  

Leif og Kristina fik overrakt vingaver som tak for deres indsats i bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen havde desuden følgende punkter under eventuelt: 

• Klubben har behov for flere frivillige: 

Hjælp til banevedligehold (mandag formiddag) 

Forårsklargøring af klubhus, blomster i krukker, muldvarpeskud 

Maling af borde og stole søndag den 10. april 

Arrangering af grillaften for seniorer 

Kommunikation på de sociale medier 

Medlemmerne opfordredes til at melde sig til en eller flere af opgaverne. En liste med 

afkrydsningsfelter blev sendt rundt. 

• Deltagelse i en udfordringsliste. Clubladder. 

Formanden oplyste om, at vi som et forsøg (gratis) kan tilmelde os Clubladder i den kommende 

sæson. Clubladder fungerer sådan: ”Medlemmerne får tilsendt et link, hvor man opretter en profil, 

sætter kryds ud for ens niveau samt angiver hvilke spilledage og tidspunkter, der passer bedst. Der 

spilles 1 time hver 14. dag, der tælles partier, og resultatet indberettes via en app eller computer. 

Clubladder vil automatisk matche medlemmerne med spillere på samme niveau. En smart 

algoritme bestemmer de bedste kampe baseret på tilgængelighed og tidligere kampresultater. 

Spillere kan nemt springe en runde over, hvis de går på ferie, eller spille oftere, hvis de har fritid. 

Clubladder fungerer fra 4. april til medio oktober. Man kan spille enten single eller double, ikke 

begge dele, i dette prøveabonnement. Der skal være min. 20 spillere, der melder sig.” 

Mødedeltagerne kunne krydse sig af på ovennævnte liste, hvis de var interesserede i at deltage. 

• Deltagelse i holdturnering arrangeret af Tennis Øst? 

Bestyrelsen oplyste om, at DGI søndagstræf ikke eksisterer mere, men erstattes af forskellige 

arrangementer ved Tennis Øst. Bestyrelsen anbefaler:  

Motionist Light: Består af 4 doubler og i rækkerne rene damer, rene herrer og mixed, samt 

årgangene senior, 40+, 50+ og 60+. Kampene spilles sen eftermiddag/aften mandag til torsdag. 
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Golden Age:  er for 60+ spillere og består af 3 HD, 2 MD og 1 DD. Kampene finder sted i 

dagtimerne. 

Carl mente dog, at DGI har turneringer, der kunne være et alternativ til søndagstræf. Leif lovede at 

undersøge sagen. 

Muligheden af selv at arrangere turneringer med de nærmeste klubber blev fremført af en 

mødedeltager.  

• Arrangementet 50+ med Hundested og Melby 

Sussi har foreslået, at vi beder Hundested og Melby om at ændre turneringen således, at der bliver 

en 50+-række og en 65+-række, og således, at der er samme antal spillere og samme antal kampe, 

men 65+ må godt spille i 50+-rækken, mens 50+ ikke må spille i 65+-rækken.  

Der kom ingen kommentarer til forslaget, men det blev konkluderet, at vi evt. må tale med de 

pågældende klubber om forslaget. 

• Evt. flytning af tidspunkter for åben tennis? 

Mulige tidspunkter: 

 Mandag kl. 17-19 

 Torsdag evt. kl. 14-16, kl. 10-12 eller kl. 17-19 

 Onsdag kl. 10-12 

Forslaget drøftedes, og forsamlingen nåede til enighed om, at der skal være ”åben tennis” mandag 

kl. 17-19 og torsdag kl. 17-19. Begge tidspunkter skal være for alle interesserede. Vi dropper altså 

en særlig dag for øvede. 

Onsdagstennis for alle (med kaffe) kl. 10-12 fastholdes. 

 

En mødedeltager foreslog pensionisttennis en eftermiddag kl. 15-17 eller tidligere på 

eftermiddagen. Carl foreslog, at hun selv tager initiativet hertil og står for det. Det vil hun overveje. 

 

 

 

Referent 

Anne Marie Langer 

28. februar 2022 

 

 

 

 


