Generalforsamling 2019
Referat af 24. februar 2019
Kl. 14.00 blev der afholdt generalforsamling i Humlebæk Tennisklub i klubhuset ved Bjerre Strand. Cirka 11 medlemmer ud
over bestyrelsen deltog på mødet. Dagsorden for den årlige generalforsamling fremgår af vedtægt §3 og er som følger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Aflæggelse af revideret regnskab
Godkendelse af budget og kontingent
Valg af bestyrelse
Valg af revisor og suppleant
Indkomne forslag
Eventuelt

Ad punkt 1 – Dirigent
Mogens Schou blev enstemmigt valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede at GF har været offentliggjort i avisen og fuldt ud indkaldt efter vedtægterne.

Ad punkt 2 – Formandens Beretning
Formanden redegjorde for status og årets begivenheder, herunder kommer et lille udpluk.
Der nu er 648 medlemmer i Humlebæk (sidste år talte vi 426).
Årets gang blev gennemgået. Formanden gennemgik derefter nogle lidt større emner :
Selvom vi kan benytte banerne i FTK og NTK, er der stadig et ønske om at udvide med flere baner i Humlebæk. Det er nu
definitivt, at der ikke kommer en bane 7 ved vores anlæg på Bjerre Strand. Bestyrelsen arbejder seriøst på at få flere baner,
gerne helt op til 10, dog ikke ved udeanlægget ved Bjerre Strand.
Vores interessentskab med FTK (60/40) fordeling med FTK har været præget af lidt uenighed mellem de to klubber ift. det
rent organisatoriske. Det ledte til, at FTK sagde I/S’et op. FTK vil dog gerne fortsætte et samarbejde og betale det, som det
koster at være en del af ØT. Vi er meget tæt på at indgå en ny samarbejdsaftale med FTK, sådan at vi kan beholde træner og
baner til glæde for begge klubber.
Nivå har fortsat samme aftale med Øresund Tennis. De har haft nogle udskiftninger i deres bestyrelse og fået ny formand, og
har nu en generelt meget positiv tilgang til samarbejdet.
Slut april bør banerne være klar, og der er standerhejsning 2. påskedag 22. april – forårsklargøring kl. 10 og sæsonen åbnes
kl. 10.
Formandens samlede beretning kan ses på klubbens hjemmeside. Beretningen blev godkendt.

Ad punkt 3 – Aflæggelse af regnskab.
Årsregnskab 2018 blev udleveret og gennemgået af klubbens kasser, Erik Vegeberg.
Regnskab blev godkendt.

Ad punkt 4 – Budget og kontingent.
Budget 2019 blev udleveret og gennemgået af klubbens kasser, Erik Vegeberg. Bestyrelsen havde ved indkaldelsen stillet
forslag om en lille forhøjelse af kontingent for alle medlemsgrupper.

Vi har ikke haft en kontingentstigning i mange år. Der er nu et højere aktivitets- og kvalitetsniveau.
Bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser for 2019:
Senior
Ungsenior
Junior
Dagmedlem
Familie
Passive

kr. 1.050 (stigning kr. 100)
kr. 870 (stigning kr. 50)
kr. 650 (stigning kr. 50 – steg også 50 i 2018)
kr. 700 (stigning kr. 100)
kr. 2.700 (stigning kr. 250)
kr. 200 (uændret)

Budget og kontingent blev godkendt.

Ad punkt 5 – Valg af bestyrelse
Bestyrelsen bestod i 2018 af:
Formand Lars Gulmann:
Pia Sinikka:
Sven-Erik Madsen:
Steen Søndergaard:
Thomas Mark:
Adam Gulmann:

valgt i 2018 for to år
valgt i 2018 for to år
villig til genvalg
villig til genvalg
ikke villig til genvalg
ikke villig til genvalg (stiller op som suppleant )

Suppleanter 2018:
Claus Madsen
Palle Andersen
Bestyrelsen indstillede Sven-Erik Madsen og Steen Søndergaard til genvalg samt ny-valg af Claus Madsen og Dorthe Rytter.
Bestyrelsen valgt for 2019:
Formand Lars Gulmann:
Pia Sinikka:
Sven-Erik Madsen:
Steen Søndergaard:
Claus Madsen:
Dorthe Rytter:

valgt i 2018 for to år
valgt i 2018 for to år
valgt i 2019 for to år
valgt i 2019 for to år
valgt i 2019 for to år (ny)
valgt i 2019 for to år (ny)

Suppleanter for 2019:
Adam Gulmann (ny)
Palle Andersen (fortsat)

Ad punkt 6 – Valg af revisor og suppleant
Klubbens revisor Jørn Mouritzen blev genvalgt. Pernille Christensen blev valgt som suppleant.

Ad punkt 7 – Indkomne forslag
Der var 3 forslag fra bestyrelsen til drøftelse.
Fremtidig annoncering af generalforsamling
I henhold til indkaldelsen foreslår bestyrelsen, at vedtægterne ændres, således at der ikke er noget krav om, at fremtidige
indkaldelser skal at annonceres i avisen. Bestyrelsen ønsker at vedtægtsføre, at indkaldelsen blot skal stå på hjemmesiden og
sendes via mail. Enstemmigt vedtaget.
Deltagelse i SLTU holdkampe
Vi har altid siden klubbens start, deltaget i SLTUs holdkampe. Det bør fremgå af vedtægterne, at klubben skal være medlem
af DTF og tilhørende union samt DGI. Enstemmigt vedtaget.
Navnet Øresund Tennis
Navnet Øresund Tennis har vi med succes fået brandet i tennis-Danmark. Spillerne skal stille op for Øresund Tennis, når vi
spiller med i holdkampe. Derfor foreslås, at Øresund Tennis optages i vedtægterne som binavn. Enstemmigt vedtaget.
Ingen forslag kommet udefra.

Ad punkt 8 – Eventuelt
Et medlem foreslog, at der opsættes rør i hegnet, hvori linjekoste kan placeres samt nogle kroge til fejekostene. Bestyrelsen
vil i samarbejde med forslagsstillere forsøge at klare dette på sommerklargøringen på samme dag som
standerhejsningen (2. påskedag).
Samme medlem foreslog at hjertestarteren ved omklædningsrummene flyttes udenfor (i et varmeskab). Oplysningerne om at

dette er tilgængelig hver dag i hjertestarter app’en er nemlig misledende. Formanden svarede at hjertestarteren tilhører
fritidsklubben, og bestyrelsen vil indlede dialog med dem om dette.
Der blev spurgt til banernes sprinkleranlæg. Sprinklerne skal ikke tændes i dagtimerne. De kører efter et elektrisk system.
Banerne er låste, så der kan ikke komme nogen ind og tænde dem om natten. Der blev foreslået, at et skilt om, at der skal
foretages manuel vanding (og at ikke sprinklersystemet ikke skal benyttes). Hvilket bestyrelsen tilsluttede sig.
Et medlem spurgte til spande med svampe til at tørre pytter op. Bestyrelsen meddelte, at de har været fjernet fordi de blev
brugt mere end hensigtsmæssigt til skade for banerne. De sættes frem i perioder, hvor dette er forsvarligt.
Der var endelig en drøftelse om dialog mellem trænere og børn omkring net m.v. Formanden er enig i, at alle – også børn
og trænere hjælpe til – men opfordrede samtidig til at alle deltager i en respektfuld dialog, og anerkender hinandens
ret til at være her.
Flere medlemmer var utilfredse med, at der i juleferien var problemer med at komme ind i hallen. Nøglebrikkerne virkede
ikke. Der havde også været mangel på opstramning af tennisnet og skille-net har været trukket op ved branddør. Bestyrelsen
orienterede, at det er en kommunal hal. Fredensborgs formand, Jørgen Holm, har dialogen med kommunen. Eventuelle
henvendelser rettet til Jørgen.
Dorthe Rytter fra bestyrelsen fortalte om et nyoprettet Sponsorudvalget, som er i gang med at oprette en erhvervsklub. Dette
for at skaffe penge via 3 forskellige sponsorater. Hovedsageligt penge til flere baner, muligvis oppe ved hallen. Der
kommer meget mere info herom ganske snart.
Formanden takkede dirigenten for velafviklet generalforsamling samt kasserer og revisor for indsatsen i løbet af året.
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