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HI-Tennis Generalforsamling torsdag den 25. februar 2010 kl. 19.00 

 
FORMANDENS BERETNING 

 
v/konstitueret formand Svend Lehmann 

 
 

 
Velkommen til generalforsamling 
 
Velkommen til jer, der har hørt kaldet. 
 
Denne gang forstærket med opråb, tilråb og for første gang: Direkte mail. 
 
Sidste år var ”beretteren”: En næstformand. 
 
I år: En konstitueret formand. 
 
Forskellen er den samme. 
 
Sidste år var første budskab: Vi har ingen formandskandidat! 
 
I år: Vi har mindst én formandskandidat! 
 
Hvilken forskel! 
 
 
Ambitionsniveau 
 
Bestyrelsen startede ikke med de store ambitioner – eller armbevægelser. 
 
Det drejede sig - først og fremmest - om at holde skuden sejlende.  
 
Bestyrelsen har således gennemført de sædvanlige arrangementer - som Kick Off, Standerhejsning, 
Klubmesterskaber, Pokalfest og så i dag Generalforsamling. 
 
På udmærket vis – synes jeg. 
 
Men ikke alene. Ildsjæle – små som store - uden for bestyrelsen, har deres store andel.    
 
 
 
Udviklingsplan  
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I beretningen sidste år fremhævede næstformanden, at der lå en arv til den nye bestyrelse. En 
”Udviklingsplan” med visionen ”Herlev Tennis – en attraktiv familie- og breddeklub, som favner 
både elite og motion”.  
 
Den ligger stadig – hvor den lå. 
 
Denne bestyrelse har simpelthen ikke haft tid og ressourcer, til at indleve sig i planen.  
 
Ved Standerhejsningen nævnte jeg, at jeg oplevede planen som ”varm luft” - i den aktuelle 
ledelsessituation. Det gav anledning til unødig misforståelse – ingen hæftede sig ved tilføjelsen – 
nogle følte sig direkte sårede. Det fortryder jeg - Undskyld! 
 
Jeg håber, at den nye bestyrelse kan få glæde af det store arbejde, der er lagt i denne plan.  
 
Medlemstallet 
 
Uden medlemmer – ingen forening – intet interessefællesskab. 
 
En bekymrende realitet: Der har været et markant fald i medlemstallet på 73 sjæle.  
 
Tendensen fra 2008 er fortsat – med uformindsket styrke. Med alvorlige konsekvenser for klubbens 
liv og økonomi.  
 
Medlemstal pr. 31. december 2009       406 
 
Medlemstal pr. 31. december 2008       479 
 
Kassereren kan redegøre for vigtige detaljer.  
 
Enhver kan forstå: Der er brug for at få vendt vinden - eller kursen lagt om. Det sidste er vi nok 
mest herre over. 
 
Det ville være ønskeligt: Med en solid indsigt i de forhold, der er bestemmende for, om ”folk” - 
vælger eller fravælger - tennis.   
 
Den indsigt har vi desværre ikke. 
 
Vi må nøjes med: At gætte eller tro – indtil videre. 
 
Eksempelvis har bestyrelsen en tro på, at der kan hentes nye medlemmer i erhvervsvirksomheder i 
området. Vi er således langt fremme med et ”Firmaordnings-tilbud”. 
 
Der er bestemt også brug for gode svar på spørgsmålet: Hvordan beholder vi de medlemmer, vi har? 
 
Det bliver interessant at se den nye bestyrelses svar – og konkret tiltag. 
 
 
Økonomi 
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Op til denne generalforsamling har bestyrelsen annonceret ”et historisk underskud og et budget med 
 store besparelser”.  
 
Det vil vores kasserer gøre nærmere rede for – med sin talmagi – under næste Punkt.  
 
Jeg vil indskrænke mig - til nogle få kommentarer.  
 
Hvis I har smugkigget i regnskabet, har I måske tænkt: 
 
Har bestyrelsen virkelig begået et underskud på 76.000 kr.? 
 
Underskuddet er desværre virkeligt nok – men det er ikke ”begået”. Det er nærmest påtvunget.  
 
Bestyrelsen står ved sit ansvar - for de vurderinger og beslutninger, der ligger bag årsregnskabet.  
 
Revisoren står inde for, at der ikke er tale om underslæb. 
 
Jeg står inde for, at arbejdssituationen indimellem har været oplevet som overslæb.   
 
Hvis I stiller det mere opmuntrende spørgsmål: Hvad er bestyrelsens største fortjeneste? 
 
Så er jeg ikke i tvivl – overordnet set: At den afleverer et gennemarbejdet Budget 2010 i balance. 
Rodfæstet i fornødne besparelser. Herunder en væsentlig reduktion af trænerudgifter. 
 
Et godt afsæt for en ny bestyrelse. 
 
Der står i dag en ny bestyrelse klar i kulissen – det er kun delvis bestyrelsens fortjeneste. 
Fortjenesten må - først og fremmest - tilskrives formandskandidaten. 
 
 
Medlemskommunikation 
 
Vores gamle hæderkronede klubblad ”Baghånden” fik heller ikke comeback i 2009. Til gengæld  
udvikler vores hjemmeside sig stadig – takket være vores webmaster – til i stigende grad at blive 
platformen for kommunikationen i klubben – stadig suppleret med alskens papiropslag. Den gode 
webmaster efterlyser dog flere informationer og indlæg.  
 
Brugen af direkte mails til alle medlemmer er just kommet – for at blive. Den ”service” vil kunne 
forbedres ved, at medlemmerne oplyser ajourførte mail-adresser. 
 
Udendørsanlæg 
 
Der har – som vanligt – være indbrud/hærværk i klubhuset og vandhærværk på banerne. 
Kommunen har i første omgang afvist videoovervågning af klubhuset – og igen udsat automatisk 
vandingsanlæg. 
 
Vores forslag til gartnerne om banebooking til vedligeholdelse, forventes gennemført i 2010.  
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Vi har i øvrigt et godt samarbejde med gartnerne.  
 
 
Indendørsanlæg 
 
På generalforsamlingen sidste år blev der - med rette - igen rejst kritik af støjproblemerne i vores 
hal. Svend Lehmann lovede – storsindet - at den nye bestyrelse ville sætte problemet i fokus. 
 
Og det er det blevet. Med udstrakt assistance fra medlem nr. 252 - Erik Bovin - i nært samspil 
med Skinderskovhallens ledelse .  
 
I første omgang førte det til et forslag om en radiator-løsning til 114.000 kr.- alternativt en 
varmepumpe-løsning.  Men yderligere målinger afslørede mystiske lave fremløbstemperaturer på 
fjernvarmen. Hvilket førte til en afdækning af, at tilkoblingen af det nye ”Hjortespringbad” på  
fjernvarmeforsyningen havde sænket ”vores” temperatur radikalt – med næsten uafbrudt 
blæseraktivitet/støj til følge. Nu er der foretaget en ny indstilling – som tilsyneladende indebærer  
en mere rimelig/acceptabel blæseraktivitet – og en fornuftig temperatur i hallen. 
 
Forholdene er under fortsat overvågning - med henblik på endelig afklaring. 
Det er Mogens Ketelsen’s vurdering, at vi ikke skal befrygte problemer med fjernvarmen fremover.  
 
Til dem – der med rette – efterlyser velfungerende brusere, kan det oplyses, at der forventes 
nye badeinstallationer i.f.m. udbygningen af Squash-centeret. 
 
Vi har et godt samarbejde med Skinderskovhallens personale og ledelse. Jeg håber, at vores  
medlemmer har den samme oplevelse i hverdagen. 
 
 
 
Sportslige resultater 
 
Her taler vi om resultater, opnået af vores turneringsspillere. Vores elite – vil nogen måske sige. 
Fordelt på forskellige aldersgrupper – vil jeg tilføje.  
 
Ungdom 
 
Her taler vi om fødekæden til vores senior-elite. 
 
U 16 holdet blev nummer 4 af 6. 
U 14 holdet blev nummer 5 af 6. 
U 10 holdet blev trukket inden sidste kamp. 
 
Ingen juniorer har spillet individuelle turneringer 
 
Sæsonen må betegnes som ”utilfredsstillende” 
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Der forestår en stor opgave, med at få flere juniormedlemmer – og få vores juniorer aktiveret til at 
”spille” tennis og ikke blot ”gå” til tennis. 
 
Der har igen været Minitennis i Gymnasiehallen og Familietennis for voksne + børn/børnebørn. 
Fremmødet har dog ikke været tilfredsstillende.  
 
Det traditionelle Tennis by Night har været afholdt – men tilslutningen var beskeden. 
 
Den årlige Lalandia-tur blev ikke tilbudt - p.g.a. manglende ledere. 
 
Seniorer 
 
Indendørs 
 
Deltaget med 1. og 2. holdet. 
 
1. holdet rykkede op i 3. division. Til lykke med det! Nu er vi – efter 11 år – igen en divisionsklub. 
Desværre fik det ikke den opmærksomhed, som det fortjente – bl.a. fordi det måtte afvente en 
protestafgørelse. For indeværende er holdet truet af nedrykning – det afgøres på lørdag. 
 
Svend vandt bronze og sølv ved Veteran DM i aldersgruppen 70+. Han er nu rykket op i 75+. 
Det må være rart, at kunne blive ved med at rykke op. 
 
Udendørs  
 
Deltaget med 1. og 2. holdet samt fire veteran-hold. 
 
1. holdet deltog i oprykningsspillet til 3. division, men forbliver i Sjællandsserien 
 
Veteran-holdet 50/55+ rykkede op i Serie 1. Til lykke med det! 
 
Klubmesterskaberne. 
 
Jeg vil afstå fra, her at opremse alle klubmestrene – og blot henvise til vores hjemmeside.  
 
NB! Flere 1. – 2. holdspillere har for nylig tilkendegivet, at de agter at forlade klubben. I hvilken 
grad - det skyldes besparelserne på trænerudgifter i Budget 2010 - er uafklaret. Men det vil 
indebære en grundlæggende diskussion af klubbens elite-ambitioner fremover. 
 
Bredden  
 
Breddeudvalget har gennemført sine sædvanlige aktiviteter. Et spektrum af løbende HygInd 
arrangementer og enkeltstående aktiviteter - som Grill-aftener, Venskabskampe og 
Formiddagsturneringen. Til udbredt glæde.  
 
Finaledagen og Pokalfesten var i nye gode hænder – og blev en god oplevelse.  
 
Desværre var der kun få til, at få glæde af sommerens tilbud til nye medlemmer/begyndere.  
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Herlev Idrætsforening ( HI ) 
 
Det er vigtigt  - i.f.t. til den overordnede idrætspolitik og ikke mindst erfaringsudvekslingen - at 
være til stede i vores moderforening/paraplyorganisation.  
 
Jeg har haft fornøjelsen at deltage i HB-møder mm. 
 
HI har en række projekter under opsejling. Projekterne ”Fælles Sekretariat”, ”Samarbejde mellem 
skoleidræt og idrætsforeninger” og ”Foreningsfitness” forekommer mig at være de mest 
interessante for tennisklubben – for indeværende.  
 
Idrætsforum  
 
Er et kommunalt udvalg, hvor idrætsforeningernes repræsentanter mødes med et spektrum af  
idrætsinteresserede kommunalpolitikere – med borgmesteren i spidsen. Og embedsmænd på 
sidelinien.  
 
Her drøftes – med undtagelser – de overordnede principper, forhold og rammer for idræt i Herlev. 
Og visse forhold fastlægges.  
 
Jeg har deltaget i årets løb – og lejlighedsvis markeret tennisklubbens interesser. Det er vigtigt, at vi 
er med. 
 
Helt aktuelt – i 2010 
 
Møde 23/2 2010 – på klubbens foranledning - med borgmester Kjeld Hansen om vores hal’s fremtid 
 
Det overordnede resultat af mødet blev, at Borgmesteren tilkendegav: 
 
- At en eventuel overtagelse af hallen ikke kommer på tale – for indeværende 
 
- At kommunen godt vil være klubben behjælpelig med økonomien – så der bliver økonomisk 

råderum til nye aktiviteter/tiltag, der kan få flere til at spille tennis – og blive ved med det.  
 
Den nye bestyrelse skal således - i samarbejde med forvaltning - arbejde videre med en 
konkretisering. 
 
Møde 25/2 2010 med Idrætsforvaltningen  vedr. Ansøgning om idrætsfaciliteter i 2010/2011 og 
2011/2012 
 
Mødet var primært foranlediget af – at det nye kommunale bookingsystem, Idrætscenteret/ 
Forvaltningens bestræbelser på at få indsigt, kapacitetsudnyttelse og indtjening samt nye 
ansøgningskonditioner - har rejst et spektrum af principielle problemer/spørgsmål, som er tæt 
forbundet med Tennisklubbens fremtidige virke. 
 
Det overordne resultat blev: 
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- At klubben indsender ansøgningsskema for Hal 1 – i store træk som hidtil. 
 
- At klubben ikke – i denne omgang - skal indsende ansøgningsskema for anlægget på Ettehavevej, 

men blot ansøge om, at disponere over anlægget som hidtil – begrundet i de særlige forhold. 
Forvaltningen og Tennisklubben vil tage de respektive langsigtede interesser op til nærmere 
drøftelse.  

 
 
Tak 
 
Omsider vil jeg sige tak – på klubbens vegne – til de mange, der har båret klubben igennem det 
forløbne år.  
  
Det lyder anonymt - men vi er nogle stykker, der ved - hvem de er - og vi er. 
 
Tak for indsatsen – Tak for denne gang. 
 
 
 
 
 


