
Ge ne ra lforsa m I i ng 2020
Referat al 23. februar 2O2O
Kl. 15.00 blcv der aftroldt generalforsamling i Humlebæk Tennisklub i klubhuset vcd Bjerre Strand. Cirka 65 medlemmer ud over
bestyrelsen dcltog på mødct. Dagsorden for den årlige gcneralforsamling fremgår af vedtægt §3 og er som følger:

I . Valg af dirigcnt
2. Bestyrclsens bcretning for dct forløbne år

3. Aflæggclsc af rev'ideret rcgnskab

4. Godkendclsc afbudget og kontingent

5. Valg af bestyrclse
6. Valg afrevisor og supplcant

7. Indkomnc forslag

8. Eventuclt

Ad punkt 1- Dirigent
Mogens Schou blev udpcget af formandcn og enstcmmigt valgt til dirigent. Dirigentcn konstateredc at generalforsamlingen har været
offentliggjort i aviscn og fuldt ud indkaldt eftcr vcdtægcme og dcrmcd lovligt indkaldt.

Ad punkt 2 - Formandens Beretning

Formandcn aflagde berctning, som kan scs på hjemmcsidcn.

Undcr den ctlcrfølgendc dcbat blev der bl.a. spurgt ti I konsekvenscr af ophør af træningsfællesskab med Fredensborg, og hvordan padel-
banernc vil fungere.

Bestyrelscn svarede, at dcr cr god dialog mcd Fredensborg. Banefællcsskab fortsættcr, og hallen vil være fælles. I hallen må træncrc finde
fælles løsninger ift. træning. De sidstc dctaljer, for så vidt angår fællcs aktiviteter, skal lige på plads, herundcr cr dct uafklaret, hvad der sker
med hold i holdturncringcn, hvor Frcdcnsborg ønskcr at tilmelde cgrc hold.

I forhold padcl-tennis cr samtlige mcdlcmmer af tcnnisklubben også mcdlcmmer af padel-delen. Dcr bliver dermcd ikke selvstændigt
kontingent for at være padcl-medlem. Bctingclseme for at spillc, cvt, gcbyr, adgang, mulighed for at leje/købe udstyr m.v. vendcr vi stærkt
tilbage om.

Ad punkt 3 - Aflæggelse af regnskab.

Årsregnskab 2019 blev gcnnemgået af Thomas Mark og klubbens kasscr, Erik Vcgcbcrg.

Grundlæggcndc har klubbcn cn mcget sund økonomi mcd et overskud i året på kr. 34.000. Gcnerclt cr aktiviteten stcget markant, hvilket
giver størrc poster på bådc indtægts- og udgiftssiden. En dcl poster har forskudt sig som følge at at Fredcnsborg allerede l. maj sidstc år
udtrådte af det fællcs intcrcssentskab, vi havde. Hercftcr har FTK betalt en fast sum ualhængig af udgifter, hvorfor vorcs udgiftsposter til
administration og diverse indkøb cr stegct. Der var stigcnde indkøb alklubtøj og indkøb afpadeludstyr m.v., og flcre indtægter fra bl.a. salg
af klubtøj m.v.

Der var et ønske om, at rcgnskabet gørcs tilgængeligt for gennemgang tidligere.

Regnskabct blev godkendt.

Ad punkt 4 - Budget og kontingent.

Budget 2019 blev udlevcrct og gennemgåct afThomas Mark.

Bestyrelscn havde ved indkaldelsen bedt om mandat til placere cn mindre del af formucn i værdipapirer med lavcst mulig risiko. Bestyrelsen
foreslår følgende kontingcntsatser for 2020, der indeholder en indcksrcgulering, hvilkct er afstemt med NKT og FTK. Juniorer og
familieområdet var kommct lidt ud aftrit, derfor ikkc forcslået indeksrcguleret. Forslaget til kontingcnt var:

Senior kr. 1.075 (stigning kr.25)
Ungsenior kr. 890 (stigning kr. 20)
Junior kr. 650 (ingen stigning)
Dagmcdlcm kr. 700 (ingen stigning)
Familic kr.2.'700 (ingen stigning)
Passivc kr. 200 (ingen stigning)



Budget og kontingent blev godkcndt, idet der blev givet mandat til, at klubben kan placere en mindrc del afmidlcrnc i lavrisikoværdipapirer.

Ad punkt 5 - Valg af bestyrelse

Iht. pkt. 5

- Litra a. Lars Culmann genvalgt som formand frem til 2020

- Litra b. Thomas Mark ikke på valg, valgt tll2021

- Litra c. Dorthe Ryttcr og Pia Sinikka valgt til bestyrelscn frem til 2020

- Litra d. Stccn Søndergaard, Sven-Erik Madscn og Claus Madscn ikke på valg, valgt tll 2021 .

- Litra e. Gorm Bang Madscn og Rikke Lyby Larsen valgt som suppleanter

Ad punkt 5 - Valg af revisor og suppleant
Klubbens rcvisor Jørn Mouritzcn blev genvalgt. Palle Andcrsen blev valgt som supplcant.

Ad punkt 7 - lndkomne forslag

Der var 3 forslag fra bcssrelsen til drøftelse, som var fremsat samlct af Ulla Sncholm. Disse findes på hjemmesiden.

Ulla Sneholm motiverede forslagene:

Vi i Hyg Ind gruppen brugcr ofte klubtokalet, også om vintcrcn, og ønsker at dct fremstår lidt hyggcligcre og rarere, cnd dct har giorl i lang

tid. Kan vi få noglc nye møblcr, og kan der holdcs bedrc orden. Skabcnc llder meget, og børncne fra SFO'en flldcr. Dc clterlader rod og

snavs. Dcr har også ståct for mangc banner og stativcr i lokalet.

Bestyrelsen takkede for forslagen, og bemærkedc, at man er enig i, at klubbens rum skal værc rart og pænt. For bcstyrclscn cr det vigtigt at

have godt samarbejde mcd fritidsklubbcn, og at istandsættelse aflokalct, og gerne køkken, sker så dct afspejler alle medlcmsgrupper.

Bestyrclsen bad derfor generalforsamlingen i stcdct for de {iemsatte forslag, at tilslutte sig følgcndc, som har sammc intcntioncr. Formanden

læste dermcd bestyrelsens forslag op:

"cenerolforsomlingen ønsker, ot tennisklubbens fociliteter løbende vurderes med henblik på ot fremstå ottroktive for
medlemmerne. Medlemmerne skol i denne sommenhæng forstås som olle medlemmer og medlemsgrupper, som kon

hove forskellige behov.

Generolforsomlingen ønsker, ot der i 2020 foretoges en vurdering of, hvordon klubhus og køkken kon bringes i bedre og

mere tidssvorende stond, samt hvordon den doglige brug kon ske med respekt af, ot ondre brugere skol kunne tilgå

lokolerne på bedste vis, herunder ot der sikres en rimelig oprydning og rengøiln9. Denne vurdering foretoges øf
bestyrelsen i dialog med de medlemsgrupper, som hor interesse heri, f.ek, rcpræsentønter for Hyg lnd, Juniorer, 7. og 2.

hold og "olmindelige medlemme/', som ikke IøleL ot de tilhører en bestemt gruppe.

t forbindelse med denne vurdering ses på evt. indkøb oI nye møbler og evt. mulighed for ot flytte de 3 hvide skobe til en

olternotiv placering.

Kontotet bevores i sin nuværende funktion, som lokole der kon onvendes of bestyrelse og trænere, idet solg of klubtøj

m.v. fortsætter til govn for eksistercnde og kommende medlemmer.

t forbindelse med ovennævnte vurdering of optimering of både mgbler og doglig drift, toges en diolog med fritidsklubben
om, hvordon somahejdet kon foregå bedst muligt og til begge porters tilfredshed, idet det iforbindelse hermed er et
væsentlig element, ot der er styr pd den doglige oprydning.

Bestyrclscn oplyste undcr dcn cfterfølgendc dcbat på forespørgscl, at det tøjsalg, der forcgår til medlemmernc ikkc cr på vegne afet privat

firma, mcn er klubbens cjcndom. Salgct sker med respckt for gældendc rcglcr. På forespørgsel oplystc bcstyrelsen tilligc, at man ikke har

haft en formcl evaluering mcd fritidsklubbcn. Men oplevclscn cr generelt meget positiv, både for vores rigtig mange juniorer, men også

andre mcdlcmmer. Det er vanskeligt at forsvare, at et kommunalt lokale skal stå tomt helc vinteren, nåt fritidsklubbens børn kan havc gavn

af dct. Men naturligvis kan der strammes op på vissc ting, hvilket forslagct også indebærer.

Eftcryderligerc dcbat, hvor forskcllige medlemsgrupper, markerede lotskcllige ønsker, tilsluftcdc generalforsamlingen sig forslagct fra
bcstyrelsen, som dermed blev vcdtaget.



Adpunkt8-Eventuelt

To medlemmer spurgte til "sluppere" til at suge vand på baneme. Bestyrelsen oplyste, at de kun kommer frem, hvis forholdene tillader det,

og såfremt det vurderes, at medlemmeme anvender dem forsvarligt, hvilket der har været en del udfordringer med. Formanden gentog

opfordringen fra beretningen om, at medlemmeme viser ansvar ovcr for baneme - og det gælder også, når de er våde.

Der blev fra to medlemmers side spurgl til lys og varme i hallen og et hul på bane 2. Bestyrelsen oplyste, at hullet er indrapporteret, og vil
blive repareret, men vi ved endnu ikke hvornår. Lysregulering har ved enkelte tilfælde svigtet, og vi kan ikke ændre indstillinger. Varme
vurderes løbende i samarbejde med skolens servicemedarbejder, som står for det. Men der er ikke mulighed for at lufte ud.

Bestyrelsens formand oplyste, at det sidste år tog noget tid, før gruset kom væk, da banemanden var helt alene om at køre det væk. Frivillige
søges til at bruge 2. påskedag med at hjælpe banemanden. Der er brug for 4-6 stærke M/K og to biler med krog og en trailer. Mere herom i
kommende Nyhedsbrev.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

L-ormanden takkede dirigenten for endnu en gang, at føre klubben sikkert igennem generalforsamlingen. Og takkede alle fremmødte for
interesse i klubben og opbakning og god debat.

Humlebæk Tennisklub
Dato:{0 /l 2020
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